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MEMOAIAL DESCRITTVO

DADOS GERAIS:
Proprietário: PREFEITURA MLINICIPAL DE ESTAÇAO

otia: nrFORM,l DO CENTRO ESpOnrrvo axonÉ LUrs DA srlvA
Local: Rua Fiorello Piazzetta" 95, Cenfio - Estaçâo / RS'

Área total: 1.585,88 d

1. REFONMA DO CENTRO ESPORTIVO

Este memorial descritivo refere-se ao fornecimento de materiais e mão de obra para os serviços

de reforma do centro B.pártiro André Lús da silva, descrevendo os serviços necessários e fomecendo

as instruções de como a*á"rta-tor, bem como as Normas Técnicas a serem obedecidas' Em caso de

.,--áiuogáriu "ot " 
o. a"r"nlior à"ni.os e as especificações prevalecerá o que a supervisõo de engenhmia

decidir.

1.1 REvEsrIMENTocrnÂluco

1.1.1 Demolição: seú rcatizada a retirada total dos revestimentos cerâmicos dos pisos de forma

mecanizada e/ou manual. A destinação dos enírlhos será providenciada pela empresa executante

da obra, sendo 
"rt".ã.porituaos 

de iorma intemredirária em caçamba própria para esta coleta"

1.1.2 Revestimento Cerâmico para Piso: placas cerâmicas com acabamento acetinado, tipo "Al"

retificada r- tooaiú" rriarrom amadeirado (cotoração a ser defioida e aprovado pelo setor de

engenharia), pgI 
- 
úo. ou igual a 4, ooeficiénte de atrito maior ou igual a 0,4

ffi6..úát i*tidenapante), õe dimensões 60x60cm serão a§sentadas em piso com

nivelamento aaequado â caiáento em clireção ao ralo existente nos baúeiro e vestiários' com

*guor*ru .te us!""ta-ento ACI, com jútas ae espessyra- entre 2 mm e 5 mm (conforme

"riãin."ça. 
do fabricantê) e rejuntamento na coÍ preta. Os locais pa{a a*e.otamento das peças

cerâmicas 
"rta" 

Oer"ritos íos deseúos técnicos e englobam todos os baúeiros, vestiários' área

de serviço, cozinha, copa/bar e áreas de circulação'

1.1.3 Revestimento Cerâmico para Paredes: placas cerâmicas esmaltadas tipo "A", retificadas' em

tooalidade brancu, iÉI : oo inf".ior, de dimensões 30x60cm. Serão assentadas com paginação-em

régua (na horizortal, ã A** a" Z,OO metros das paredes aos,vestiários 01,02, dos árbitros, área

íJ r"*iço, coriníí'c"p*ar, banheiros feminino e masculino. Nos vestiiários 03, 04 o nos

barúeiros pCO, * bf*ã. ""á*i"* 
serão assentadas na altufa total das paredes (abaixo dos

fonos de pVC a seiem instalado). o assentamento seú com aÍgama§sa ACIII, com juntas de

".p"rrr* 
*e*i*u J" i* u S mm (conforme especificação do fabricante) e Íejuntamento na cor

branca.

1.1,4 Contrapiso: no banheiro feminino será executado contapiso para nivelamento prévio ao

assentmnento das placas cerâmicas'

I.2 PAREDES

1.2.1
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cutelo de 11,5x19x19cm. Também serão executadas paredes de divisórias de 2,00 m nos boxes

sanitários e de banho do vestirário 04.

1.2.2 Emboço: as paredes novas receberão emboço com traço l:2:8 em ambos os lados, já as paredes

existentes receberão emboço apenas na face intema" As paredes intemas da copa/bar receberão

emboço até a altura de 2,00 metoso sendo este necessário para o posterior assentameato de

revestimento cerâmico.

1.2.3 Massa Àcrllica: as paredes novas dos banheims PCD, nas faces voltadas aos vestiários,

receberão apücaçÍlo de massa acrílica sobre o emboço na altura excedente aos 2,00 metros. Sendo

este serviço necessário e prévio à pintura.

Obs: Observar os seguintes prazos:

. emboço deve ser aplicado 3 dias após o chapisco
r cura do emboço/reboco de28 dias para poder realizar a pintura.
o cura do emboço/reboco de 14 dias para revestimento cerâmico

r rejunte deve ser aplicado 3 dias após o assentamento dos revestimentos

1.3 PINTURA

Além de seguir as Normas pertinerúes da ABNT e as prescrições do fabricante, o processo de

pinÍura deverá se realizar atavés das seguintes etapas:

1.3.1 Limpeza, prepereçio e correçõo de superflcies:

A preparação das superficies terá por objetivo melhorar as condições para a aplicação da tinta'

As superficies derãrão so limpas, secas, lisas e planas, isentas de graxas, óleos, ceras, resinas, sais

solúveis e femrgem. A porosidade, quando exagerada, deverá ser conigida' Deverá ser limpa, seca e

lixada nos locais onde põssui descascamento ou falhas no revestimento, sendo também necessário o uso

.^ de espátula. Nos locaisbnde existem hincas ou fissuras deve-se fazer a recuperagão do revestimento com'- 
a apíicaçao de massa acrílica ou material sernelhante, desde que aprovado pelo setor de engeúaria;
posteriormente o local deve ser lixado para fomecer uma superficie lisa pronta para o recebimento da

pintura.
As esquadrias e superÍIcies metáicas também deverão ser limpas, secas e lixadas a Íim de retirar

as camadas superficiais da tinta antiga principalmente nos locais onde possui descascamento ou falhas,

sendo também necessário o uso de espátula e escova para retirar a femrgem.

1.3.2 Aplicação de pintura com tinta látex acrÍlica em parede:

O número de demãos deveú ser o suÍiciente para cobrir totalmente a superficie a pintar, de

acordo com as especificações do fabricante. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a

precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mÍnimo de 24 horas ente a§

àernãos sucessivas. Na aplicação de massas deve-se adotar o mesmo procedimento, sendo de 48 horas o
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Em todas as pmedes serão aplicadas duas demãos de tinta acrílica de primeira qualidade

(premium), semi-brilho, nas seguintes cores e locais:

r azul escuro: na altura de 1,00 m a partir do piso e acima do ultimo nível das arqúbancadas

e na "moldura" do Palco;
r branca: em toda parede a partir de 1,00 m do piso e aoima do revestimento cerâmico de

cada cômodo.

13.3 Aplicação de pinúura com tinta lítex acríüca em teto:

O número de demãos deverá ser o suficiente para cobú totalmente a superÍIcie a pintar, de

acordo com as especificações do fabricante. Cada demâo de tinta só poderá ser aplicada quando a

precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mlnimo de 24 horas entre âs

demâos sucessivas. Na aplicação de massas deve-se adotar o mesmo procedimento, sendo de 48 horas o

aintervalo mÍnimo ente demâos.
Deverão ser adotadas precauçôes especiais no sentido de evitar salpicadas de tinta em superficies

não destinadas a pintura" convindo prevenir futuras Íemoções. Para a proteção destas superficies deverá

ser previsto o uso de isolamentos com lona ou ouho material que desempeúe a função de proteção.

Nos tetos de todos os ambientes, com exceção da quadra e dos ambientes com forro pvc, serão

aplicadas duas demãos de tinta acrilica de primeira qualidade (premium), semi-brilho, na cor branca.

13.4 Pintura com tints esmalte sinÍético em estruturas mettlticas: as janelas e a grade da copa/bar

receberão duas demãos de tinta esmalte sintético à base de solvelrte na cor bmnc4 de qualidade Premium

e acabamento brilhante.

1.3.5 Pintura com tinta esmdte sinúétieo em mrdeira: as arqúbanoadas receberão duas demãos de

tinta esmalte sintético à base de solvente na cor azul claro, de qualidade Premium e acúamento
bdlhante.

1,4 ESQUADRIA§ E DTVI§ÓRIAS

^ 1.4.1 R"-oção de portas: úodas as portas de madeira serão removidas de forma complet& ou sejq

incluiodo guamições e mÍtÍcos, e teÍilo sua destinação deÍinida pelo setor de engenhari4 sendo o

transporte ãté o locd localizado no perímetro urbqno do município, providenciado pela empresa

executante.

1.4.2 Porta de Alumínio: em todos os ambientes que possuíarn portas de madeirg bem como nos

boxes sanitários e de chuveiro, e nos banheiros novos, serão instaladas poÍta§ de alumínio tipo

veneziana completas nas dimensões citadas na tabela abaixo. Sendo necessária a medição nos

locais de implantação previamerÍe à confecção/aqúsição das poÍtâs paÍa a perfeita instalaçâo

delas.

Dimensões (cm) Quantidade Local
60 x 180 24 Boxes

60 x 200 3 Patco/Árbitros/ A.S.

80 x 200 10 VestiárioslBWC
90 x 200 2 BWC PCD
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1.4.3 Fechaduras/trincos/puradorrs: todas as portas a serem instâladas receberâo fechadura de

embutir completas. Nas portas dos boxes sanitários, ao invés de fechadura com chave, serão

instalados hincos metálicos nâ face interna e prxadores em ambas as faces.

1.4.4 Pintura com tinta esmolte silrtéiic$ om estruturas metállcas: todas as porta§ em alumínio

serão pintadas como pete de seu processo de fab'ricação na indústria" Sendo que a§ portas do§

boxes, do palco e da A.S. serão na cor branca e as demais portas seÍõo na cor azul claro, na

mesma tonalidade das porhs de madeira existentes.

1.4.5 Jancla de slumÍtrio branco Mrxim-Ar: nos vestiários 03 e 04 e acima das portas dos banheiros

/1 PCD serão instaladas janelas de alumínio maxim-ar com vidro fantasia, na cor branoa" nas

seguintes dimensões:

Dimensões cm (LxAxP) Quantidade Local
210x20x200 2 Vestiário 03 e 04

90x200x210 ",2 BWC PCD

2.3.1 Divisória sanitár.is de granilite: nas entradas dos banheiros feminino e masculino serão instaladas

paredes divisórias em ganilite nas dimensões definidas em projeto. Elas serão instaladas em substitúção

às paredes de alvenaria que serão demolidas. No banheiro masculino também será instalado uma

divisória ern granilite enÍre os boxes sanitários, conforme deseúos técnicos.

1.5 FORRO

1.5.1 Instalaçf,o de fono PVC: nos vestirírios 03 e 04 serão instalados forros em reguas de PVC liso,

com junta seca. Nesses vestiários o forro seú instalado sob a estrutura de madeira de um assoalho

existente. Também será feita a instalação de fono nos dois BWC's PCD a §erem constúdos,
nesses locais, por se tratarem de ambientes intemos a outro ambiente existente, não havení laje de

cobertura ou telhado, sendo necessária a instalaçâo completa de estutum adequada para

instalação do forro.

I.6 INSTALAÇÔESHIDROSSAI\IITIMIA§

1.6.1 Remoçáo de Louças: serão removidos todos os vasos sanitários e os lavatórios.

1.6.2 Vasos sanitários: será feita a instalaçõo de vasos sanitários com caixa acoplada em louça branca

com dimensões 75x47x62,00 cm, incluindo todos os acessórios necessários, ern substituição aos

a[tigos que serão removidos e em 04 locais novos.

1.6.3 Bancadas de Granito Cinza Polido 0,80 x 0§0 m: serão instaladas ao vestiário dos fubitros e no

BWC masculino, em substituição aos lavatórios existentes que serão rernovidos. Terão a inclusão

de uma cúa de embutir em 1ouça branca de 35x50cm, fixaçÍÍo com mãos-fiancesas e adequações

necessiárias das instalações hidrossaoitárias.
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1.6.4 Bancadas de Granito Cinza Polido 1,60 x 0,60 m: serÍio instaladâs no vestiário 03 e no BWC
feminino, em substituiçâo aos lavatórios existentes que serão removidos, Terão a inclusão de duas

cubas de embutir em louça branca de 35x50cm, fixação com mãos-francesas e adequações

neoessáxias das hstalações hiúossanitâias.

1.6.5 Bancadas de Grsnito Cinza Poüdo 2,40 x 0,60 m: serâo instaladas nos vestiários 01,02 e 04,
em substituição aos lavatórios existenles que serão rernoúdos. Terão a inclusão de três cubas de

embutir em louça branca de 35x50cm, fixação com mÍios-francesas e adequações necessárias das

instalações hidrossanitárias.

1.6.6 Bancada de Granito Cinza Polido 130 x 0n60 m: será instalad4 em substituição à bancada da

pia da copa/bar. Terâ a inclusão de uma cuba de embutir em aço inoxidável de 43x30cm' será

apoiada sobre balcão de alvenaria existente e terá a adequaçÍio das instalaçôes hidrossanitárias

necesMrias.

1.6.7 Bancada de Granito Cinza Polido 1,90 r 0160 m: será instalada, em substituição à bancada da
pia da coziúa. Terá a inclusâo de duas cúas de embuür em aço iuoxidável de 43x30cm, será

apoiada sobre balcão de alvenaria existente e em mão-tance sq terâ a adequaçâo das instalações

hidrossafl itárias necessárias.

1.6.8 Torneira de mesa com temporizador: serão instaladas em todas os lavatórios, sendo do tipo
cromada de mesa,lamporizada com feohamento automático.

1.6.9 Torneirs longa de parede: serão instaladas nas pias da cozhha e da copa/bar, seodo do tipo
cromada, longa, de parede.

1.6.10 Mictório: serão instalados no BWC masculino, em local definido em desenho técnico, sendo do

tipo individual, formato cubeta, em louça brancq sifonado, com válvula de descarga de

acionamento automático.

1.6.11 Tapa Vista de Micúório: serão instalados na parede, a 40cm do piso, entre os mictórios do BWC

masculino. Sení em granilite de espessura 3cm e dimensões 1,40 m x 0,50 m.

1.6.12 Lavatório: serão instalados nos BWC's PCD em locais definidos em detalhamento no desenho

técnico. Serão ern louça branca, do tipo coluna" oom largura de 30 cm.

1.6.13 Tubos PYC água fria 25 mm: composição ÍefeÍente aos trúos instalados ern ramais e sub-

ramais de abastecimento de água fria, proveniente de ramais existentes. Serão instalados nos

ramais dos vasos sanilários, mictórios e lavatórios. Inclui todos os acessórios necessários para a

perfeita instalaçâo das tubulações.

1.6.14 Tubos PVC esgoto 100 mm: composição referente aos tubos instalados em raoais de esgoÚo.

Serão instaladoi nos ramais dos vasos sanitiários na ligação com os tubos de queda existentes.

Inclui todos os aoessórios necessfuios para a perfeita instalaçâo das tubulaçôes, observado a

inclinação mínima de l%o.

1.6.15 Tubos PVC esgoto 75 mm: composição referente aos tubos instalados em ramais de esgoto.

Serão instaladoJ no* ramais dos mictórios na ligação com os tubos de queda existenies. lnclui
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a perfeita instalação das tubulações, obsenrado a inclinação

1.6.16 Tubog PVC ergoto í) mm: composição refereirte aos tubos instalados em ramais de descarga e

de esgoto. Serâo instalados nos ramais de descarga dos lavatórios e oos ramais de esgoto a partir
dos ralos sifonados aÍé a junçíro com os rarnais de esgoto de 100mm. Inclui todos os acessórios

necessários para a perfeita instalação das tubulrções, observado a inclinação mfuima de 2%.

1.7 lcrssónros

1.7.1 Espelhos: serlo hstâlados espelhos sem moldura, conforme dimensões e locais defiaidos oa
tabela abaixo, sEndo estes iostalados sohre as bancadas dos vestifuios e lavatórios com suporte

botão estilo Madrid.

Dimensões (cm) Quantidade Local
80x70 4 BWC's PCD /Arhítros / BWC Masculino
160 x 70 2 Vestirf,rio 03 / BWC Feminino
240 x70 3 Vestiários 01,02 e 04

1.7.2 Bara de apoio reta 80 cm: de apordo com a NBR 9050 "Aoessibilidade a ediÍicações,

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos", serão instaladas baras de apoio reta nos BWC's
PCD, nos locais definidos nos detalhamentos dos deseúos tecnicos, sendo em aço inox polido,

fixados na horizontal, a 11,00 cm da parede.

1.7.3 Barra de apoio reta 60 cm: de acordo com a NBR 9050 "Acessibilidade a edificações,

mobiliário, espaços e eqúpamentos urbanos", serão instaladas barras de apoio reta nos BWC's
PCD, nos locais deÍinidos nos detalharnentos dos deseúos técnicos, sendo ern aço inox polido,

fixados na vertical, a I 1,00 cm da parede.

1.7.4 Papeleira: serão instaladas papeleira do tipo metal cromado nos boxes sanitários e BWC's PCD,
com distância do piso ao topo de 60cm.

1.7.5 Saboneteira: serão instaladas saboneteiras pláSicas do tipo dispenser para sabonete líquido sobre

as bancadas e lavatórios. Sendo duas nos vestiários 01,02 e 04 e runa nos outros locais. Nos

B$/C's PCD o topo das saboneteira deve estar a 1,20m do piso.

1.7.6 Toalheiro: serão instalados toalheiros plásticos do tipo dispenser para papel toalha interfolhado

sob,re as bancadas e lavatórios. Sendo um em cada local, deverá ser observada a existência de

toalheiro no BWC feminino, sendo ele apenas realocado no mesmo ambiente. Nos BWC's PCD o

meio do toalheiro deve ser instalado a 1,20m do piso.

1.7.7 Granito para bancada: na bancada da copa./bar será instalado uma pedra de granito preto São

Gabriel di dimensões 4,60x0,30m em sústituição à bancada de madeira existente, sendo esta

apoiada sobre mureta de alvenaria.

1.8 ILUMINAÇÃO!

L.8.L Remoção de luminárias: todas as luminárias existentes serão removidas.

Rua FioreloPíaze,tta, 95. Fone (54) 3337-1166
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1.8.2 Luminária tipo calha: serão instaladas luminarias tipo calha com 1,20m, de sobrepor, com duas

lâmpadas tubulares de LED de 18W, instaladas nos ambiente e pontos definidos nos deseúos
técnicos na planta luminotécnica.

1.8.3 Ponto de ituminação: novos pontos de iluminação para instalaçâo de refletores sobre a

arqúbancada.

1.8.4 Luminória tipo plafon: serâo instaladas luminárias tipo plafon com lâmpada LED de l3W nos

pontos definidos nos deseúos técnicos na planta lumiaotécnica.

1.8.5 ReÍteúor LED 150W: serão instalados refletores LED de 150 W pontos definidos nos deseúos
técnicos na planta luminotecnica. Sendo estes fixados nas laterais das tesouras metrílicas de

cobeúurq para ilunrinaçÍio da área da quadra e da arqúbancada.

^.r.9 QUADRA:

1.9.1 Reile de proteçÕo: será instalada uma rede de proteção paÍa as refletores da quadra, com fixação
acima das tesouras de cobertura" sendo esta em fio 2,00 mm, malha 12xl2cm.

1.9.2 Pintura de piso: o piso da quadra em assoalho de madeira terá a sua pintura revitalizada,

seguindo as mesmas cores e padrões existentes, com exceção do brasão municipal que será

retirado e somente mantida a escrita "Estação - RS" em duas offemidades do círculo central da

quadra- Será feito o lixamento da pintura atual, aplicado firndo preparador e duas demãos de únta

acrilica premium para piso nas mesmas cores existentes.

1.10 ARQUIBAITTCADAS:

1.10.1 Fechamento Lateral: sení executado o fechamento lateral das arquibancadas com telha metálica

ondulada de 0,5mm na cor azú, fixada em estÍutum metálica tubular e em perfil cantoneira

existentes, sendo necessário a fixação e um perfil cantoneira para fixação junto ao piso. Detalhes

podem dessa instalaçiüc podem ser enoontrados no relatório fotogrráfico, nos deseúos técnicos e

nas composições analíticas.

1.10.2 Fechamento Frontal: será executado o fechamento frontal das arquibaacadas com telha metáica

ondulada de 0,5mm na cor azrÍ, fixada em estrutura metáica tubular (montaates), em perÍil

cantoneira a ser instalado sob os assentos superiores ao fechamento e em madeira dos assentos

inferiores ao fehamento. Detalhes podem dessa instalaçâo podem ser enoootrados no relatório

fotográ.fico, nos desenhos técnicos e nas composições analíticas.

1.11 TOLDO

1,.12 Toldo: será instalado na enhada principal do cenfio esportivo um toldo com dimensôes

5,00mx2,00, em estnrtuÍa metáica tubular composta por no mínimo 6 mãos-francesas instâladas a

cada 1,00m. Sua coberhra seú em policarbonato alveolar fumê de 6'00 mm'

2. ENTREGADO§ MATERIAISNAOBRA

Todos os materiais que serlirc utilizados na obra deverão ser examinados e aprovados pelo grupo

técnico de engenharia da Prefeitura Municipal de Estação, se não satisfazerem as condições de aprovaçâo

os mesmos deverâo ser substituídos.
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3. EeurPAMENTosPARAcousrnuÇÃo

Todos os equipamentos necessários para constução serão de responsabilidade única e exclusiva da
empresa responsável pela execução da obra.

4. §EGURANÇA

Deverão ser seguidas rigorosamente por todos os funcionários da empresa executante dos serviços
as normas de segurança do trabalho conforme NR's do Ministerio do Trabalho.

5. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADA TÉCNICA (ART)

A empresa conbatada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução' perante o CREA ou CAU.

6. ENTREGADAOBRAELIMPEZAGERAL:

A enhega da obra seú feita com a apresentação das certidões Negativas CND (certidão negativa de

débito junto ao INSS).
A ob,ra será entregue perfeitamente limpq livre de ontulhos ou restos de constuções e todas as

instalações testadas e aprovadas.
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