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MEMORIAL DESCRITIVO DE CONSTRUÇÃO / REFORMA 

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL / NOME DO PRODUTOR NOME FANTASIA 

  

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

 

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

  

RESPONSÁVEL LEGAL DA FIRMA 

 

2. LOCALIZAÇÃO 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO/LOCALIDADE MUNICÍPIO  UF CEP 

    

TELEFONE E-MAIL 

  

3. CARACTERIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO  

LOCALIZAÇÃO:                                    Zona:                               Rural                                    Urbana 

ÁREA TOTAL DO TERRENO (m²): ÁREA A SER CONSTRUIDA (m²): 

ÁREA ÚTIL (m²): RECUO DAS RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS (m): 

COFRONTANTES E VIAS DE ACESSO: 
 

4. DESCRIÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
Descrever sobre limpeza e preparo do terreno: supressão de vegetação (autorização de órgão competente), aterro e 
terraplanagem (autorização de órgão competente), demolições dentre outros.  

 

 

4.2. PAVIMENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO EXTERNA 
Informar material utilizado para pavimentação do pátio (concreto, asfalto, blocos, etc.) e a delimitação das áreas externas (cerca, 
muro, alambrado, etc.). 
 

 

4.3. PÉ DIREITO 
Informar a altura do pé direito nos diferentes setores: recepção, expedição, área de manipulação, câmaras frigoríficas, depósitos, 
banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza do estabelecimento. 
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4.4. COBERTURA/TELHADO 
Informar o material utilizado para cobertura (incluindo o material utilizado nas vigas/madeiramento) nos diferentes setores: 
recepção, expedição, área de manipulação, câmaras frigoríficas, depósitos, banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de 
acordo com a natureza do estabelecimento. 

 

 

4.5. FORROS 
Informar o material utilizado como forro nos diferentes setores: recepção, expedição, área de manipulação, câmaras frigoríficas, 
depósitos, banheiros, vestiários, refeitórios e demais áreas de acordo com a natureza do estabelecimento. 

 

 

4.6. PORTAS, JANELAS, BÁSCULAS E EXAUSTORES 
Informar as dimensões, os materiais utilizados e a localização nas dependências do estabelecimento. 

 

 

4.7. ESQUADRIAS, BATENTES E MARCOS 
Informar as dimensões e os materiais utilizados. 
 

 

4.8. PISO E RODAPÉS 
Informar o material do piso e sua a declividade em relação aos ralos e calhas, bem como a presença de ralos sifonados, canaletas, 
e calhas. Informar o material dos rodapés (devendo possuir os cantos arredondados entre o piso e as paredes). 

 

 

4.9. PAREDES 
Informar o material utilizado e a altura da impermeabilização das paredes internas nos diferentes setores do estabelecimento e 
sobre a pintura utilizada nas paredes externas. 

 

 

4.10. INSTALAÇÕES DE ÁGUA E CANALIZAÇÃO 
Relacionar os pontos de água internos e externos. Informar se a canalização é embutida ou externa e informar também sobre a 
capacidade de armazenamento e abastecimento. 

 

 

4.11. SISTEMA DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS 
Descrever sucintamente sobre o sistema de escoamento das águas residuais (tipo de tratamento e o destino dado as águas 
residuais) 

 

 

4.12. MODELOS DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO E FIAÇÃO 
Descrever quais os tipos de tomada (com ou sem proteção contra água). Identificar os pontos de iluminação presentes e informar 
se a fiação é embutida ou em dutos externos. 
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4.13. FONTE PRODUTORA DE CALOR, BANCO DE ÁGUA GELADA E FÁBRICA DE GELO 

Informar o tipo, a localização e a capacidade de produção. 

 

 

 

 
 

4.14. TEMPO APROXIMADO PARA CONCLUSÃO DA OBRA 

 

 

 

5. OBSERVAÇÃO 

 

5.1. ANEXAR PLANTAS  

5.1.1 Situação   na escala de 1/500 

5.1.2 Baixa         na escala de 1/ 100 (com Leiaute dos equipamentos) 

5.1.3 Fachada    na escala de 1/ 50 

5.1.4 Cortes       na escala de 1/ 50 

 
 

LOCAL E DATA CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
DA FIRMA 

CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO 

   

 


