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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Fornecimento e Instalação de Grades em diversas escolas dos municípios. 

LOCAL: Diversas Escolas do Município de  Guaçuí-ES 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Estas especificações têm objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a 

serem observadas na execução do serviço supracitado. 

A obra deverá ser realizada obedecendo rigorosamente os detalhes e especificações, 

bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem 

empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem 

empregados, deverá ser consultado a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do 

projeto para solução do assunto.  

O empreiteiro ao apresentar o preço para este serviço esclarecerá que não teve dúvidas 

na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 

presentes especificações. 

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra 

especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos 

necessários à perfeita execução dos serviços.  

Todas as dúvidas devem ser sanadas com a fiscalização da PMG. 

 

 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Necessariamente haverá placa indicativa dos quantitativos físico e econômico, e dizeres 

adotados pela administração da PMG. 

 

 

ESQUADRIAS METÁLICAS 

Deverão ser fabricadas e instaladas grades de ferro em barra chata nas básculas e 

janelas das escolas descritas no memorial de cálculo. 

Na escola Elvira Bruzzi deverá ser instalada grade de tela tipo mosquiteiro de arame 

galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2", 



PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  GGUUAAÇÇUUÍÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA 

E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

Rodovia BR 482, ”Complexo Municipal João de Deus Soroldoni”– 29.560-000 – Guaçuí-ES  
 

 

conforme indicado no memorial de cálculo, com a finalidade de evitar a entrada de insetos 

voadores e aves, como pássaros e pombos. 

Deverão ser fabricados e instalados portões de ferro de abrir em barra chata, chapa e 

tubo, nas portas e portões indicados no memorial de cálculo. 

Todos os portões e grades a ser instalados deverão receber pintura com tinta esmalte 

sintético a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal. 

Na Escola Eugênio de Souza Paixão deverão ser instalados dois portões, sendo um de 

correr nas dimensões de 3,75 x 2,10m, e um portão de abrir na entrada principal da 

escola nas dimensões de 1,90 x 2,10m, sendo eles executados em metalon 30x50mm e 

chapa de lambril galvanizado ondulado conforme composição em planilha orçamentária. 

Todas as peças deverão ser bem aparelhadas, sem defeitos, emendas ou marcas 

deixadas pela máquina, sendo sumariamente recusadas as esquadrias que apresentarem 

empenamentos, deslocamentos, ou estiverem defeituosas. 

Na sede da Secretaria Municipal de Educação deverá ser instalado uma porta de aço de 

enrolar nas medidas de 2,70 x 3,10m, conforme planilha orçamentária e memorial de 

cálculo. 

 

CONCLUSIVO 

Todo material a ser empregado durante a execução da obra deve ser de primeira 

qualidade. 

Ressalta-se que qualquer dúvida deverá ser sanada com a fiscalização da PMG. 

 

 

RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o 

cumprimento das seguintes etapas:  

 Recebimento provisório: quando as obras e serviços contratados ficarem 

inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o contrato, será lavrado o termo de 

recebimento provisório. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem 

sido realizadas todas as medições e apropriações referentes a acréscimos e 

modificações e apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos; 
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 Recebimento definitivo: o termo de recebimento definitivo das obras e serviços 

contratados será lavrado até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, 

referido no item anterior, e se tiverem sido atendidas todas as demandas da 

fiscalização referente a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificado em 

qualquer elemento das obras e serviços executados, e solucionadas todas as 

reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores.  
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