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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Substituição de janela veneziana, instalação de porta e vedação na cobertura do 

Refeitório da E.M.E.F. Moacyr de Araújo Pires. 

Descrição: Substituição de janela veneziana, instalação de porta na cozinha e vedação na 

cobertura do Refeitório devido à deterioração de esquadria e à incidência de aves no local. 

Endereço: Rua Lambari, nº 350 –B. Jardim Beira Mar - Capão da Canoa/RS. 

 

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

construtivos a serem empregados para a execução.   

 Os serviços envolverão a instalação de janelas venezianadas em material alumínio em substituição 

às janelas atuais em metal, instalação de porta na cozinha e serviços de vedação no telhado do Refeitório. 

 A justificativa para os serviços deve-se a melhorias que necessitam ser realizadas devido ao fato do 

local do Refeitório estar infestado de aves, conflitando com o local de alimentação dos alunos da escola, o 

que tornará o local insalubre e impróprio para o fim a que destina. Quanto à substituição das janelas no mesmo 

local, ocorre que as atuais janelas venezianadas estão deterioradas pela oxidação ocasionado pelo 

intemperismo salino da região litorânea. A concepção das novas janelas em material alumínio deve-se ao fato 

da não corrosão do material por agentes externos, tornando-as resistente à maresia, umidade e salinidade 

presentes no litoral. Será executada uma abertura na alvenaria para a instalação de porta de ferro mista ao 

lado do passa pratos, a fim de proporcionar melhor funcionalidade para o acesso da cozinha ao Refeitório.   

 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 das Obras:  
 
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 executado os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim de se evitar 
acidentes. 

 
Disposições Preliminares: 

Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 

Todos os detalhes constantes de projetos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como 
os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados como fazendo parte 
integrante do projeto. 
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Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem 
consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e 

especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos 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 de todos os 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: 
 

1. 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 e Planejamento e da Secretaria de Educação 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. Na ART ou RRT emitida deverá constar como contratante dos serviços a Prefeitura Municipal de 
Capão da Canoa.  

 
2. SERVIÇOS DE VEDAÇÃO NA COBERTURA DO REFEITÓRIO 

 

 Inicialmente, a fim de que o tablado de madeira existente no centro do refeitório não seja danificado, 

deverá ser estendida uma lona plástica sobre a totalidade do tablado; 
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 Por se tratar de trabalhos em altura, os serviços serão realizados envolvendo a utilização de andaime 

para fins de segurança na execução dos serviços; 

 No andaime serão utilizadas as plataformas de metal para apoio e realização dos trabalhos; 

 Para o apoio do andaime sobre o tablado deverão ser utilizadas guias de 15,00 cm sobre o tablado, 

para que o mesmo não seja danificado e para manter firme a base de apoio do andaime; 

 Serão instalados espelhos de madeira sobre a viga superior de apoio do telhado (Figura 1);    

 

Figura 1: Local para instalação dos espelhos 

 
 
 Todas as peças de madeira que serão utilizadas terão a largura de 25,00 cm com 1" de espessura, 

sendo em madeira CEDRO ou ITAÚBA, estarem secas e devidamente aplainadas; 

 As peças serão instaladas entre as terças em cada um dos vãos que possui abertura, efetuando-se 

os devidos recortes para o contorno dos caibros para a total vedação nos vãos; 

 Os espelhos de madeira serão fixados nos caibros existentes sobre a viga em todo o contorno das 6 

faces do telhado próximo aos beirais a fim de vedar o vão para evitar a entrada de aves no local; 

 As novas peças de madeira receberão acabamento com 2 demãos de protetor para madeira com 
filtro solar do tipo "stain" impregnante para madeira incolor para a harmonia de acabamento com a 
estrutura existente e para a proteção da madeira contra a ação do intemperismo; 

 Ao final deverão ser fixadas passarinheiras em material plástico na tonalidade da telha sendo 

pregadas ao espelho com prego galvanizado para evitar a deterioração ou corrosão para evitar a 

entrada de aves nesses pontos. 

 
3. SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS VENEZIANA 

 

 A empresa deverá remover cuidadosamente as janelas veneziana em metal que estão deterioradas 

de dimensão 220 x 60 cm cada, em um total de 6 unidades;  

 Durante o período que o vão permanecer sem a esquadria, considerando a impossibilidade de 

instalação das novas janelas simultaneamente com a retirada das janelas no mesmo dia, deverão ser 

utilizadas chapas de compensado para a vedação e segurança da escola, prevendo-se, ainda, a 

proteção com lona como método para evitar a entrada de água da chuva para o interior do Refeitório; 

 A empresa ficará responsável pela destinação das esquadrias removidas; 

 A remoção visa a instalação posterior de janelas veneziana em material alumínio (Figura 2); 
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Figura 2: Janelas deterioradas a serem removidas 

 
 

 A fim de evitar acidentes, as esquadrias que forem retiradas e permanecerem por determinado 

período no local da obra, até que sejam retirados, não poderão permanecer no local sem o devido 

isolamento da área; 

 Durante a execução deve-se ter o devido cuidado a fim de minimizar a vibração junto às paredes; 

 Para o trabalho de retirada dos pinos fixadores de metal inseridos no vão das janelas, visando evitar 

a vibração nas paredes, o trabalho deverá ser executado com o uso de serra manual elétrica que 

utiliza disco de corte; 

 As buchas, parafusos e pinos, existentes em cada vão da esquadria retirada, deverão ser removidos 

antes da regularização, a fim de possibilitar uma superfície perfeitamente lisa e uniforme no contorno 

do vão, visando ao perfeito acabamento do vão ao receber as novas janelas. Tal procedimento 

possibilitará a perfeita fixação das novas janelas e a vedação, sendo indispensável o perfeito nível e 

prumo do vão; 

 Para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todo o vão, nas faces 

laterais para o perfeito acabamento e preparo para a pintura; 

 O reparo será mediante o uso de massa única com argamassa regular ca-ar 1:5+20%ci; 

 Considerando que os perfis de alumínio não sofrem corrosão, não haverá pingadeiras, bastando a 
regularização na base das janelas com leve caimento para o lado externo; 

 O declive juntamente com a utilização do vedante evitará o acúmulo de água das chuvas junto à 
base (peitoril) da esquadria. 

 Para melhor acabamento, a pintura dos vãos deverá ser realizada antes da fixação das novas janelas 

veneziana, considerando que a vedação com silicone a ser utilizado na vedação da esquadria junto 

à alvenaria não possibilita a aderência de pintura; 

 As superfícies a serem pintadas deverão estar perfeitamente limpas e isentas de partículas soltas; 

 Deverá ser reparado eventual dano na pintura ocasionado pela fixação das novas janelas; 

 O acabamento em todo o vão de instalação das janelas venezianas será mediante aplicação de duas 

demãos de tinta acrílica semibrilho na tonalidade existente, para a harmonia de acabamento com a 

pintura atual; 

 Serão confeccionadas e instaladas novas janelas em material alumínio do tipo veneziana em um total 

de 6 unidades de dimensão 220 x 60 cm subdivididas em 4 módulos cada janela, com furos nos perfis 
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para auxiliar na ventilação do ambiente, além das aletas. As aletas deverão ficar bem próximas para 

evitar a entrada de aves; 

 O acabamento sobre o material alumínio será com pintura eletrostática a pó “epóxi” na tonalidade 
branca do tipo industrial do fabricante;  

 As janelas serão fixadas diretamente nos vãos acabados e em todo o contorno da esquadria, no 
contato com a alvenaria, deverá ser feita a vedação com o uso de material vedante, silicone, antifungo 
e antimofo. 
 

4. INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO MISTA NA COZINHA 
 

 Para proporcionar melhorias na funcionalidade na área da cozinha e refeitório, será instalada uma 
porta de ferro para possibilitar o acesso da cozinha diretamente ao refeitório da escola; 

 Deverá ser realizada a demolição em parte da parede ao lado da janela do passa pratos para a 
instalação de uma porta de ferro mista com vidros (Figura 3); 

 
Figura 3: Local do vão a ser aberto 

 

 
 

 Para o trabalho de demolição, visando evitar a vibração nas paredes, o trabalho deverá ser 

executado com o uso de serra manual elétrica que utiliza disco de corte próprio para materiais 

cerâmicos;  

 Especial cuidado deverá ser dispensado para a verga no nível superior da janela coincidente com 

a verga da nova porta, ancorando-se a verga nas laterais do vão; 

 Deverá ser executado o corte e acabamento com polimento do tampo de granito para reduzir a 

dimensão e possibilitar o acesso no novo vão; 

 Deverá ser executada uma mureta de alvenaria de tijolos cerâmicos com 6 furos e com espessura 

de 15,00 cm para apoio do tampo após o corte, ancorada no piso e na parede abaixo da janela do 

passa prato e com o mesmo revestimento de pastilhas brancas para a harmonia de acabamento 

(Figura 4); 
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Figura 4: Local do tampo para ajustes 

 
 

 Deverá ser removida parte do armário e portas abaixo do tampo, executando-se os ajustes 

necessários das prateleiras e portas no local;      

 Após a demolição, para a harmonia no acabamento, deverão ser realizados os arremates em todo 
o vão com massa única e o acabamento com a mesma pastilha branca pelo lado interno da parede 
da cozinha, mantendo-se a gola para a fixação do marco; 

 Deverá ser realizada a adequação da rede elétrica no ponto de tomada elétrica existente na parede 

a ser demolida; 

 Tal procedimento possibilitará a perfeita fixação da nova porta, sendo indispensável o perfeito nível 

e prumo do vão; 

 A base da parede a ser demolida deverá ser rebaixada para a inserção de soleira de granito no 

mesmo nível do piso da cozinha com rebaixo para a área externa; 

 No vão junto ao piso deverá ser instalada uma soleira em granito na mesma tonalidade existente no 

local e na largura da parede;  

 Deverá ser instalada uma porta de ferro completa com marco de 0,80 m x 2,10 m mista com vidros 
liso 5 mm na parte acima do eixo da porta; 

 Um dos lados da ombreira será fixado na gola de alvenaria, outra ombreira será fixada com solda 
na lateral do marco da janela e na alvenaria abaixo do peitoril da janela;  

 Os arremates serão realizados nas faces coincidentes tanto na parede externa, na parede interna 
da cozinha com pastilhas e nos vãos do marco; 

 Será instalada uma fechadura metálica externa com cilindro de 1ª qualidade do tipo serralheiro 
própria para perfis metálicos;              

 A porta deverá receber fundo para metais e duas demãos de esmalte sintético alto brilho em 
tonalidade azul idêntica às demais esquadrias da escola; 

 Posteriormente, todo o contorno das portas, ombreiras e verga, serão aplicadas uma demão de 
selador acrílico pigmentado e duas demãos de tinta acrílica semibrilho em tonalidade existente, para 
a harmonia de acabamento com a pintura existente. 
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5. LIMPEZA FINAL 
 
 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 
próxima ao local dos serviços; 

 Ao final, deverá ser realizada a limpeza, deixando-se o local totalmente limpo e sem vestígios de obra 
em pisos, grama ou acessos; 

 Após a conclusão das obras, a área onde ocorrerem os serviços deverá estar em perfeitas condições 
de uso, e sem qualquer incidência de ônus para o contratante. 

 
OBSERVAÇÕES: 

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

obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 
 Para evitar acidentes, o local dos serviços deverá permanecer isolado durante os serviços; 
 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 
 São de competência e responsabilidade da FISCALIZAÇÃO decidir os casos omissos na presente 

especificação.  
 

DOS SERVIÇOS: 
 

 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para a elaboração da sua 
proposta; 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo, planilha orçamentária e projetos; 
 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 de utilização de 
equipamentos e procedimentos adequados bem como E.P.I.’s apropriados. 

 Além da segurança dos operários, também será de inteira responsabilidade da empresa executora 

dos serviços, a segurança no entorno do local dos serviços na escola. 

 

DOS COMPLEMENTOS: 

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

executados.  

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 de conclusão desta obra é de até 60 dias. 

 
Capão da Canoa, 24 de janeiro de 2018. 

 
 
 

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


