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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
Obra:      REFORMA PRÉDIO VILA SECA 
Área Total A Construir:  193,76m²  
Local:  Estrada Osvaldo Vieira Sarmento Vila Seca – Município de Almirante 

Tamandaré do Sul- RS 
 
INTRODUÇÃO: 
 O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços necessários ao 
desenvolvimento da obra acima citada. As normas e especificações técnicas deverão ser 
observadas rigorosamente pela empreiteira na execução da obra. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, verificando todas as 
dificuldades dos serviços, acessos, transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos 
serviços iniciais até a entrega final da obra; deverá fornecer todo o material, mão de obra, leis 
sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais perfeita execução dos 
serviços. 
  
QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Todos os serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e por 
profissionais especificados. 

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de 1ª 
qualidade e de 1° uso, não sendo admissível materiais de qualidade inferior, ou que apresentarem 
defeitos de qualquer natureza, (na vitrificação, medidas, empenamentos, etc.) 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que 
julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 
  
EXECUÇÃO DA OBRA 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART – CREA-RS, 
referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com a boa 
técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e Federais, e as normas da ABNT. 

Se em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal 
executados nos tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. Ou materiais inadequados, ela se reserva 
o direito de determinar sua demolição e tudo o que estiver incorreto, cabendo a empreiteira o 
ônus do prejuízo. 

 
PROJETO 

A obra deverá ser executada em obediência aos projetos apresentados que definirão nos 
seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possam haver no decorrer da 
construção, deverão ser acertadas e discutidas previamente entre as partes interessadas. 

A locação da obra, dimensões e afastamentos, detalhes construtivos e arquitetônicos 
deverão estar de acordo com o projeto. 

 
SERVIÇOS GERAIS 

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos os serviços gerais, 
tais como, despesas com pessoal de administração da obra, transportes diversos, consumo de 
água, luz e força provisória, e outros que se façam necessários ao bom andamento da obra. 
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1.0 INSTALAÇÃO DA OBRA 
1.1 Instalações Provisórias: as instalações provisórias necessárias ao funcionamento, serão de 
responsabilidade da empreiteira, bem como as despesas da mesma. 
 

2.0 Sala 01- 17,05m² 
Trocar Parque: Deverá ser substituídos os parques que estiverem estragados. 
Lixar e Pintar Parque: Após a substituição dos parques estragados, deverão ser lixados para 
posterior pintura dos mesmos. 
Remoção de Tinta Danificada, Nivelamento e Pintura: Deverá ser removida a pintura e reboco 
que estiver danificado, lixado e nivelado com massa acrílica. Após deverá ser aplicado selador e 
tinta acrílica, tantas demãos quantas necessárias para a perfeita cobertura da parede. 
Forro: Deverá ser revisado e substituído se necessário. A pintura deverá ser com tinta esmalte, 
tantas demãos quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Portas, Janelas e Grades de Ferro: Deverão ser substituídas todas As portas.  
Em todas as janelas deverão ser colocadas grades conforme projeto e orçamento após a colocação 
das grades deverá ser aplicada tinta esmalte nas portas, janelas e grades com tantas demãos 
quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Lâmpadas: Deverão ser substituídas todas as luminárias da sala. 
 

3.0 Sala 02- 70,50m² 
Trocar Parque: Deverá ser substituídos os parques que estiverem estragados. 
Lixar e Pintar Parque: Após a substituição dos parques estragados, deverão ser lixados para 
posterior pintura dos mesmos. 
Remoção de Tinta Danificada, Nivelamento e Pintura: Deverá ser removida a pintura e reboco 
que estiver danificado, lixado e nivelado com massa acrílica. Após deverá ser aplicado selador e 
tinta acrílica, tantas demãos quantas necessárias para a perfeita cobertura da parede. 
Forro: Deverá ser revisado e substituído se necessário. A pintura deverá ser com tinta esmalte, 
tantas demãos quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Portas, Janelas e Grades de Ferro: Deverão ser substituídas todas As portas.  
Em todas as janelas deverão ser colocadas grades conforme projeto e orçamento após a colocação 
das grades deverá ser aplicada tinta esmalte nas portas, janelas e grades com tantas demãos 
quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Vidros: Deverão ser substituídos todos os vidros que estiverem quebrados. 
Lâmpadas: Deverão ser substituídas todas as luminárias da sala. 
 

4.0 Sala 03- 16,65m² 
Piso Cerâmico e Rodapé: Deverá ser colocado piso cerâmico PI4 33x33 sobre argamassa colante 
em toda extensão da sala e acabamentos com rodapé cerâmico. 
Lixar e Pintar Parque: Após a substituição dos parques estragados, deverão ser lixados para 
posterior pintura dos mesmos. 
Remoção de Tinta Danificada, Nivelamento e Pintura: Deverá ser removida a pintura e reboco 
que estiver danificado, lixado e nivelado com massa acrílica. Após deverá ser aplicado selador e 
tinta acrílica, tantas demãos quantas necessárias para a perfeita cobertura da parede. 
Forro: Deverá ser revisado e substituído se necessário. A pintura deverá ser com tinta esmalte, 
tantas demãos quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Portas, Janelas e Grades de Ferro: Deverão ser substituídas todas As portas.  
Em todas as janelas deverão ser colocadas grades conforme projeto e orçamento após a colocação 
das grades deverá ser aplicada tinta esmalte nas portas, janelas e grades com tantas demãos 
quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
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Vidros: Deverão ser substituídos todos os vidros que estiverem quebrados. 
Lâmpadas: Deverão ser substituídas todas as luminárias da sala. 
 

5.0 Área Coberta- 79,38m² 
Fechamento de Vão Alvenaria três massas: Deverá ser executado fechamento de parede de 
alvenaria tijolos 6 furos com revestimento em três massas, (  chapisco, emboço e reboco ). 
Piso Cerâmico: Deverá ser substituído piso cerâmico onde houver necessidade. 
Remoção de Tinta Danificada, Nivelamento e Pintura: Deverá ser removida a pintura e reboco 
que estiver danificado, lixado e nivelado com massa acrílica. Após deverá ser aplicado selador e 
tinta acrílica, tantas demãos quantas necessárias para a perfeita cobertura da parede. 
Forro: Deverá ser revisado e substituído se necessário. A pintura deverá ser com tinta esmalte, 
tantas demãos quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Janela e Pintura: Deverá ser colocada uma janela conforme projeto após deverá ser pintada com 
tinta esmalte com tantas demãos quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Vidros: Os vidros deverão ser lisos 3mm de espessura. 
Lâmpadas: Deverão ser substituídas todas as luminárias da sala. 
 

3.0 Banheiros- 70,50m² 
Piso Cerâmico: Deverá ser colocado piso cerâmico PI4 33x33 sobre argamassa colante em toda 
extensão dos banheiros. 
Alvenaria três massas: Deverá ser executado alvenaria tijolos 6 furos com revestimento em três 
massas, (  chapisco, emboço e reboco ). 
Derrubar paredes: Deverá ser aberto vãos nas paredes conforme projeto. 
Revestimento ( Azulejo h: 1,60m ): Será executado revestimento cerâmico nas paredes com altura 
de 1,60m na cor a definir. 
Pintura: Deverá ser aplicado selador e tinta acrílica, tantas demãos quantas necessárias para a 
perfeita cobertura da parede. 
Forro: Deverá ser revisado e substituído se necessário. A pintura deverá ser com tinta esmalte, 
tantas demãos quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Portas e Janelas de Ferro: Deverão ser substituídas todas As portas.  
Em todas as janelas deverão ser colocadas grades conforme projeto e orçamento após a colocação 
das grades deverá ser aplicada tinta esmalte nas portas, janelas e grades com tantas demãos 
quantas necessárias para o perfeito acabamento. 
Vidros: Deverão ser substituídos todos os vidros que estiverem quebrados. 
Lâmpadas: Deverão ser substituídas todas as luminárias da sala. 
 
 
 

14.0 RECEBIMENTO DA OBRA: 
 Por ocasião da entrega da obra, a mesma deverá apresentar as seguintes condições: 

                   a) Ligações e testes definitivos de água, luz e esgoto e seu perfeito funcionamento, com 
as devidas liberações pelo órgão competente, apresentando os comprovantes de liberação. 
                   b) Pinturas definitivas 
                   c) Perfeito funcionamento de todas as esquadrias 
                   d) Limpeza geral dos azulejos, pisos, paredes, forros, esquadrias, vidros, aparelhos 
sanitários e pinturas. 
                   e) Pátio livre e desobstruído de quaisquer entulhos, ou restos de material utilizados na 
obra. 
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 A Empreiteira não poderá permitir o uso provisório das novas dependências antes da 
entrega final das chaves que terão de ser entregues ao funcionário responsável e designado pela 
PREFEITURA. 

LIBERAÇÃO FINAL:  
Deverá ser solicitada junto à Prefeitura Municipal ao final da obra. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 21 de Março de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           CLACI WANDSCHEER                                    DILSE KLEIN BICIGO 
           Arquiteta – CREA 124705       Prefeita Municipal  
 


