
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO 

 

Obra: Grades de fechamento na Prefeitura Municipal de Formigueiro. 

Local: Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Formigueiro. 

Extensão: 25,25 metros. 

 

Introdução 

O presente memorial descritivo destina-se a delinear os serviços de execução de 

grades e portões na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Formigueiro. As 

grades e portões a serem instalados tem uma extensão de 25,25 metros e altura média 

de 1,98 metros. 

 

Execução dos Serviços 

1. Execução: 

O projeto de execução, anexo a este memorial apresenta as dimensões gerais 

lineares e de altura, porém todas as medidas devem ser conferidas in loco antes 

da execução. Serão executadas grades metálicas verticais de altura média de 

1,50 metros, com 6 barras horizontais soldadas, e portões de acesso de 1,98 

metros de altura no mesmo padrão e alinhamento das grades de fechamento. 

As mesmas são fixadas em pilaretes 10x10cm que serão chumbadas em mureta 

existente. Todo o material deve chegar pronto para apenas ser instalado no local. 

2. Instalação: 

No local, as grades serão fixadas e chumbadas em mureta existente, portanto, 

as devidas esperas e adequações para futura fixação deve ser feita previamente. 

A instalação é de total responsabilidade da empresa contratada, a prefeitura não 

vai se responsabilizar por nenhum tipo de serviços referente a fixação ou 

execução do serviço. 

Os degraus existentes devem ser adaptados para possibilitar total abertura dos 

portões. 

3. Acabamento: 

Depois do fechamento todo instalado (grades e portões) deverão ser pintadas 

em tinta esmalte para metal na cor branco. 



 
 

As muretas (existentes e/ou executadas) devem ser pintadas com tinta acrílica 

na cor branco. 

4. Entrega: 

As cavas que forem executadas para chumbamento deverão ser completamente 

fechadas. Deverão ser entregues: Três (3) controles de acesso a portão principal 

de veículos e pedestres; Três chaves de acesso a portão secundário de pedestres; 

Três (3) chaves padrão RGE de acesso a medidores. Toda a obra deverá ser 

entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção e resíduos. 

Após finalização dos serviços, será feita vistoria por responsável técnico do Setor 

de Projetos e Engenharia da Prefeitura Municipal de Formigueiro. 

 

 

 

 

Formigueiro, 28 de julho de 2021. 
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