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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reparos no telhado da Brinquedoteca - Espaço Fênix. 

Descrição: Reparos no telhado devido aos danos causados pelo Ciclone Extra-Tropical 

com rajadas de vento ocorrido na madrugada de 19 de julho de 2021. 

Endereço: Av. Paraguassu, 330 - Praia do Barco - Capão da Canoa/RS. 

 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os métodos 

construtivos a serem empregados. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham 

a surgir na interpretação de projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta, quando 

acompanhados do memorial descritivo. 

 Os serviços consistem em repor as telhas e cumeeiras do telhado da edificação, bem como 

proceder a revisão do telhado da cobertura em geral a fim de reparar o telhado devido aos danos do 

Ciclone Extra-Tropical com rajadas de vento ocorrido na madrugada de 19 de julho de 2021 na 

região litorânea e que afetou a edificação escolar. 

Justificam-se os serviços a necessidade de reposição de telhas e cumeeiras que foram 

arrancadas ou danificadas pela ocorrência de rajadas de vento, de forma a manter o uso das instalações 

escolares dentro das condições de segurança e evitar danos ao patrimônio pela incidência das próximas 

chuvas pela exposição ao intemperismo. 

 Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços.      

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando 

das medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

 
Local dos serviços:  

 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material necessário à 

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local das obras e dos 

serviços. Todos os serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e de água, e outros, 

necessários para realizar as obras e/ou serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e 

realizados com material próprio. 

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim de se 

evitar acidentes. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

Na execução de projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 
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Todos os detalhes constantes dos eventuais projetos e não mencionados neste Memorial 
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados 
como fazendo parte integrantes do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos como parte integrante, bem como nessas especificações pode 
ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores de projetos e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e/ou 
especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos, se acompanhados do 
memorial descritivo, antes e durante a execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle 
e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 
estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras dos materiais a serem empregados nos 
serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a 
apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 
relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 
execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro 
da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações 

apresentadas, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os serviços que 

deverão ser realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços, verificando todas as dificuldades 

dos serviços. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de 

serviços mal executados ou errados por sua culpa. 

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a realização dos serviços. 

 

 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 

PROCEDIMENTOS INICIAIS: 

 

         Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a 

seguir, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo 

Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano da 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. 

 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, 

fornecida pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

 A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos abaixo: 

 

 Apresentação de ART ou RRT de execução dos serviços paga e assinada pelo responsável 

técnico da empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos 

serviços a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a apresentação do 

modelo rascunho da ART ou da RRT).  
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1. SERVIÇOS PARA REPAROS NO TELHADO 

 
 Os serviços foram considerados necessários face aos danos causados pelo vendaval ocorrido no 

município na madrugada do último dia 19 de julho (Figura 1); 
 

 Figura 1: Detalhe do telhado após o vendaval 

 
 

 Para a realização dos serviços a empresa deverá fazer uso de andaime para a segurança dos 

operários, bem como devem ser utilizados todos os EPI’s inerentes para trabalhos em altura em 

obediência às normas regulamentadoras;  

 Para evitar a sobrecarga pontual sobre o telhado, durante a realização dos serviços deverão ser 

utilizadas tábuas de 0,30 m x 1/2" sobrepostas sobre as telhas;  

 Serão substituídas as telhas arrancadas e/ou danificadas pelo vendaval; 

 A revisão deverá ser realizada em toda a cobertura para evitar que ocorram infiltrações futuras, 

considerando a inexistência de laje na edificação, e qualquer infiltração pode comprometer a 

instalação elétrica sobre o forro de pvc existente abaixo do telhado; 

 Durante a realização dos serviços, as telhas deverão ser revisadas para certificação da perfeita 

sobreposição das telhas de fibrocimento, finalizando-se o serviço com o perfeito encaixe das telhas 

para evitar infiltração pelas águas da chuva; 

 Serão instaladas novas telhas de fibrocimento de espessura 6 mm, em substituição às telhas 

danificadas; 

 A fixação das telhas deverá ser feita junto às terças através do conjunto de fixação com parafuso 

5/16” x 110 mm, anel de vedação e anel metálico, próprio para telhas de fibrocimento;  

 O aperto para fixar o conjunto de vedação deverá ser compatível para garantir a perfeita vedação do 

conjunto, mas sem causar fissura na telha por aperto excessivo; 

 Caso seja verificada a fissura ou quebra em qualquer telha, a mesma deverá ser substituída; 

 No local dos espigões com telhas de cerâmica faltantes, que foram arrancadas pelo vendaval, 

deverá ser removida a antiga argamassa da cumeeira e todas as telhas cerâmicas danificadas 

(Figura 2); 
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Figura 2: Detalhe das cumeeiras arrancadas pelo vendaval 

 
 

 Deverão ser refeitos os espigões assentando-se novas telhas cerâmicas do tipo cumeeira em 
argamassa com cimento e areia fina traço 1:3 para o acabamento e perfeita vedação do telhado; 

 As novas telhas cumeeiras de cerâmica que serão necessárias deverão ser no mesmo modelo 
das telhas cerâmicas existentes para a harmonia de acabamento no telhado; 

 Deverá ser realizada a revisão geral dos espigões para que nos locais com falta de argamassa, 
mas que possuem as telhas cumeeiras fixadas, seja realizada a regularização da argamassa de 
assentamento das telhas para a perfeita vedação, complementando-se com argamassa com 
cimento e areia fina traço 1:3 para preencher os vazios e evitar a entrada da água da chuva, 
principalmente com a incidência simultânea de ventos; 

 Para fins de acabamento, feltrar a argamassa úmida para evitar a porosidade no acabamento da 
argamassa.  

 
2. LIMPEZA FINAL 

 
 A empresa deverá manter o local dos serviços permanentemente limpo e organizado, com todos 

os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços depositados em local 
adequado, facilitando a segurança, o andamento dos serviços e a segurança dos usuários da 
edificação; 

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar 

o transporte de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela limpeza final em toda a área; 

 Ao final deverá ser realizada a varrição e limpeza no local, deixando-se o local totalmente limpo e 

sem vestígios dos serviços em toda a área de intervenção, sendo entregue em perfeito estado; 

 Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local 

em perfeitas condições de segurança.   

 
OBSERVAÇÕES: 

 

 Após a conclusão das obras não poderá haver incidência de ônus para o contratante; 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão 

de obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 As telhas a serem utilizadas deverão ser de 1ª linha do fabricante das marcas Eternit, Brasilit, 

Isdralit ou de qualidade similar. 
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DOS SERVIÇOS: 

 
 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua 

proposta; 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo com o maior rigor e a planilha orçamentária; 

 Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da 

ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis e normas técnicas vigentes referentes à segurança do 

trabalho, através da utilização de equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s; 

 Será de inteira responsabilidade da empresa executora dos serviços a segurança dos operários e 

quaisquer danos a terceiros.   

 
DOS COMPLEMENTOS: 
 
A empresa deverá manter o local da obra sinalizado durante todo o período de execução dos 

serviços. 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem reavaliados 

pelas empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo para a conclusão das obras é de IMEDIATO a 30 dias. 

 
Capão da Canoa, 22 de julho de 2021. 

 
 
 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 
Eng.° Civil CREA/RS 65.259 

 


