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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra:Reforma parcial da cobertura e substituição do forro do auditório da Casa de Cultura 

Érico Veríssimo. 

Endereço: Av. Flávio Boianovski, 787– Capão da Canoa / RS  

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da reforma parcial 

da cobertura e substituição do forro da Casa de Cultura Érico Veríssimo, que sofreu avarias devido 

aos últimos vendavais e a ação do tempo ao longo dos anos. Serve também para dissipar quaisquer 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e 

detalhamentos indicados em planta. 

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 dos 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. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como das 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 fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo mais que 

for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou 

temporários. 
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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. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos serviços 

ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo desses 

danos. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas 

na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes 

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

deverão ser realizados. 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 

de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 

material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 

canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, 

água, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa 

executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 

 

 

1 – Serviços iniciais: 

 

 Deverá ser instalada placa com informações da obra, em chapa metálica galvanizada, com 

área mínima de 2,50 m², em local de boa visibilidade. 
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2 – Reparos na cobertura: 

 

   

 

Os ventos dos últimos dias provocaram o destelhamento de parte do beiral e estragos pontuais ao 

longo da cobertura. Deve ser realizada uma revisão geral da cobertura, substituindo as telhas e 

cumeeiras danificadas.  

Para a realização dos serviços em altura, deve-se utilizar de andaimes metálicos e EPI’s. 

As telhas e cumeeiras a serem utilizadas, deverão ser de fibrocimento 6mm, fixadas conforme 

especificações do fabricante. 

Para a fixação das telhas, deverá ser utilizado gancho de ferro galvanizado 8mm. 

 

3 – Substituição do forro do auditório: 
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O forro do auditório deverá ser todo substituído, pois o existente é em placas de aglomerado e está 

comprometido devido às infiltrações ao longo do tempo. 

 

Execução de novo forro: Em todo o auditório deve ser executado novo forro em EPS conforme 

segue: 

 

Forro: Não serão aceitos o reaproveitamento do material existe no local, pois há várias peças 

danificas. 

Deve ser instalado novo forro em EPS sustentados por perfis metálicos conforme segue: 

O novo forro deverá ser do modelo em EPS texturizado, placas de 625 x 625 x 30 mm, em material 

retardante a chamas, sustentados por perfis metálicos específicos para este produto. 

     

Modelo de forro EPS 

Os perfis deverão ser metálicos com alma dupla de aço galvanizado. As faces expostas deverão ter 

pintura de fábrica na cor branca. 

As placas de EPS deverão ser todas fixadas através de presilhas galvanizadas, específicas para este 

fim, conforme modelo abaixo. 
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Para a fixação do sistema de forro, serão necessários 4 componentes, sendo eles, pendural, perfil 

principal, travessa e cantoneira, além das linhas de arame galvanizado 

Os perfis de sustentação deverão ser fixados na estrutura do telhado, em perfeito alinhamento e 

nível. 

 

Sistema de fixação do forro 

 

Devem ser fixados os perfis de sustentação da parede de fundo do palco, utilizando parafusos 

galvanizados e arrebite pop. 
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4 - Elétrica: As luminárias a serem instaladas no auditório devem ser de embutir, compatíveis para 

04 lâmpadas Tubo LED 600 mm, de 9w. Possuir aletas e refletores em alumínio alto brilho e 

dimensões de 60 x 60 cm. 

 

- Modelo da luminária a ser instalada – 

 

Deverá ser realizada nova instalação elétrica para ligação das luminárias, com a utilização de cabo 

unipolar 2,5mm², eletroduto corrugado diâm. ¾” e disjuntores individuais tipo DIN. 

O layout de instalação das luminárias, deve ser conforme croqui abaixo: 

 

 

5 – Limpeza final: 

Após o término da obra, a mesma deverá ser entregue perfeitamente limpa, sem ônus ao 

contratante. 
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Todos os materias de entulho e restos de obra, deverão ser destinados à um local devidamente 

licenciado. 

 

Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução 

dos serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da 

empresa executora dos serviços.  

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

executados. 

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

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

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

O prazo de conclusão desta obra é de 45 dias. 

 

 

 

Capão da Canoa, 17 de setembro de 2020 

 

 

 

Jonatas Luz Dariva 

Eng. Civil CREA/RS 183.797 


