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 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA 

CONSTRUÇÃO E PINTURA DE MUROS DE ALVENARIA E INSTALAÇÃO DE 

CERCAS E PORTÕES EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, PARA A E.E.B. SÃO 

GERÔNIMO NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DA SERRA – SC”. 

 

MEMORIAL DISCRITIVO 

 

1. DAS ESTRUTURAS E ALVENARIAS 

1.1. Estrutura dos muros: 

1.1.1. Na base dos muros serão construídas vigas de baldrame em concreto 

armado ligadas a sapatas, pilares e cintas, conforme projeto de engenharia; 

1.2. Alvenarias dos muros: 

1.2.1. Serão em blocos de nove furos assentados na orientação vertical, com 

chapisco, emboço e com acabamento reboco liso em todas as faces; 

1.2.2. Deverá ser utilizado aditivo impermeabilizante na massa do reboco. 

  

2. DAS CERCAS SOBRE OS MUROS E DOS PORTÕES  

2.1. Sobre os muros deverão ser chumbados os pilares metálicos, na altura e 

posição especificadas em projeto; 

2.2. As telas e sua estrutura deverão ser com acabamento na cor VERDE; 

2.3. Os portões deverão possuir fechadura com chave e serão do mesmo 

material da cerca sobre os muros, conforme projeto. 

 

3. DAS CERCAS E MOURÕES 

3.1.1. Os mourões de concreto serão fincados a 1m de profundidade no solo, de 

forma que fiquem nivelados e aprumados, rígidos e estáveis. 

3.1.2. As telas de fechamento deverão ser alinhadas com arames lisos em três 

alturas, tensionados de forma que a cerca fique completamente reta e sem 

abaloamentos nem deformações. 
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4. LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL 

4.1. A obra deve ser entregue completamente limpa, externa e internamente. 

4.2. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos. 

4.3. Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados 

para reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais 

autorizados. Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e 

barracões de depósito de materiais e abrigos de operários.  

4.4. A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito funcionamento à diretoria 

da E.E.B. São Gerônimo, após o aval da Secretaria de Planejamento.  

 

 

 


