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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as 
condições e o desenvolvimento das obras e serviços de execução de reforma em ambiente do 
parque de maquinas com construção de depósito, neste município de Iraí/RS 

 
TIPO DA OBRA: Reforma em ambiente do parque de maquinas com construção de 
novo depósito. 
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Irai – RS  

                               
   
1.0 – REFORMA NO AMBIENTE DA COZINHA: 

 
1.1 – Serviços iniciais: 

 
 Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 
obedecendo-se o esquadro da edificação existente. A locação deverá ser feita pelo processo de 
tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência. Também inicialmente deverá 
ser feito a limpeza do ambiente da cozinha, o qual será reformado, a limpeza do mesmo deverá 
ser realizada com jato de alta pressão. 
 
1.2 – Contrapiso: 
 
 Deverá ser realizado o nivelamento do piso existente com uma nova argamassa de 
espessura de 5cm em todo o ambiente da cozinha, no qual o mesmo deve receber polimento. A 
argamassa a se utilizar será a com traço de 1:3.de cimento e área média úmida. 
 
1.3 – Pintura: 
 
 Todas as paredes bem como o teto da sala deverão receber pintura com tinta a 
base de cal, com duas demãos. 
 
1.4 – Serviços complementares: 
 
 Deverá ser feito o fechamento de uma janela conforme detalhado no projeto, bem 
como deverá ser feito serviços de reparos no fogão rustico e na churrasqueira existente no local. 
Ainda deverá ser instalado dois pontos de iluminação novos na sala, com a finalidade de 
melhorar a mesma. Na pia existente deverá ser feita a substituição da janela que existe no local 
por uma nova, conforme projeto e planilha orçamentária. 

 
2.0 –CONSTRUÇÃO DE NOVO DEPÓSITO: 

 
2.1 – Estrutura: 

 
 A estrutura a ser realizada para a construção do novo depósito deverá ser feita em 

concreto armado, conforme detalhamento dos projetos em especifico. A mesma será composta 
por sapatas isoladas, pilares e vigas. Além disto deverá ser feita uma laje pré-moldada 
combinada com uma tela de aço. 
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 Neste novo ambiente deverá ser instalado uma nova janela, bem como mais um 
ponto de iluminação, fechando a mesma com alvenaria de vedação e porta simples. 

 
3.0 –SERVIÇOS FINAIS: 

 
 Todo o rasgo feito na alvenaria ou piso para passagem de tubulação deverá ser 

concertado a fim de não ser possível identificar o dano causado. 
 

4.0 TÉRMINO DA OBRA: 
 

  Depois de finalizados os serviços, a obra deverá ser entregue limpa, organizada, 
para que seu uso possa ser liberado o mais breve possível.  
                                                         

 
  Iraí, 28 de Julho de 2021. 
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Eng. Civil Mateus Arlindo da Cruz Antônio Vilson Bernardi 

Responsável Técnico Prefeitura de Iraí Prefeito Municipal de Iraí 
CREA-RS 237045  

 


