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Solicitação:        MEMORIAL DESCRITIVO  
Tipo da Obra:    DIVISÓRIAS LEVES  
Área:        18,91m²   
Local:                 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 
Proprietário:   MUNICÍPIO DE GIRUÁ/RS 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 

1.0 GENERALIDADES: 

1.1 Objetivo:  

   O presente memorial descritivo tem por objetivo especificar os serviços, materiais 

e técnicas construtivas que serão empregados na execução de divisórias leves, a serem 

colocadas no prédio da Prefeitura Municipal, onde está localizado a sala da Secretaria 

Geral de Governo, dividindo a área em salas, conforme projeto em anexo. 

  

l.2 Projeto: 

         l.2.l - Vistorias: 

           - foi procedido a vistoria "in loco" das condições do prédio.  

     

1.3 Projeto Arquitetônico: 

              É de autoria do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.  

 

2.0 DIVISÓRIAS: 

2.1 – Divisórias: As paredes serão executadas em divisória leves de eucatex, 

espessura de 3,5 mm; e altura de 2,92 m. 
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 Nos locais indicados no projeto, será executada a colocação de portas em 

divisórias leves do mesmo material e espessura das paredes, dimensões 0,80 x 2,10 m, 

completa, incluindo ferragens e acessórios fixação. 

 Conforme indicado no projeto, na lateral da divisórias da sala, será executada a 

colocação de vidros, espessura mínima de 4mm, na parte de cima das divisórias, numa 

altura de 0,77 m, sendo que o restante do pé-direito 2,92 m, será em placa cega, e na 

parte da frente será colocado vidros a partir de 1,0 m ate em cima, a  porta será em placa 

cega. 

 A colocação das divisórias deverá ser executada por mão-de-obra especializada. 

Demais especificações de acordo com o projeto. 

  

3.0  SERVIÇOS FINAIS: 

 3.1-Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser limpa, e retirado entulhos e 

material excedentes.  

 
 

Giruá, 25 de setembro de 2017. 


