PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA-SC
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO MELHORIAS NO GINÁSIO DE ESPORTES “ IRMÃOS ALDEMIR
E ARNALDO WILICZINSKI

RUA CEL SEVERO DE ALMEIDA, 570 - CENTRO – PAPANDUVA SC
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1. INTRODUÇÃO
Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer critérios e especificar
os materiais, procedimentos e métodos construtivos para serem utilizados nos
serviços de melhorias do Ginásio de Esportes “Irmãos Aldemir e Arnaldo
Wiliczinski”, localizado na rua Cel. Severo de Almeida , bairro centro, na cidade
de Papanduva SC, serviços estes compostos basicamente por:
- Pintura Interna.
- Instalação de assento sem encosto nas arquibancadas.

Na execução dos serviços, devem ser observadas rigorosamente as
recomendações e especificações constantes neste memorial bem como os
projetos arquitetônicos e complementares, aos quais o mesmo está vinculado.
No caso da reforma, todas as cotas devem ser conferidas in-loco.

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida
no projeto ou especificações, visando melhorias, só serão admitidas com
autorização da fiscalização e do responsável técnico pelo projeto.

Onde este memorial for omisso, devem ser observadas a normas de Boa
Técnica de Construir e/ou reformar, bem como consultar e seguir as
orientações do responsável técnico da fiscalização, indicado pela Prefeitura
Municipal de Papanduva.

Todos os materiais e produtos aqui mencionados, ou que façam parte da
composição de um serviço, devem ser de primeira qualidade e isentos de
defeitos ou falhas.

Poderá a fiscalização, paralisar os serviços ou mandar refazê-los, quando
os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes
ou normas de boa técnica.
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Tabela 01 – Dados do Projeto

Objetivo:

Melhorias no Ginásio de Esportes Irmãos Aldemir e Arnaldo Wiliczinski.

Local:

Rua Cel. Severo de Almeida, 570 , bairro centro, Papanduva-SC.

Pintura interna paredes e arquibancadas
Serviços
Instalação de Assentos de sem encosto

2. SERVIÇOS INICIAIS
2.1.

SERVIÇOS INICIAIS

Inicialmente, a empresa executora da obra deve demarcar a área
necessária para o Canteiro de Obras, prevendo local para depósito de
materiais, isolando a mesma do restante do ginásio de esportes, de forma a
garantir a segurança dos funcionários e usuários do mesmo.
A empreiteira deverá instalar, por sua conta, a placa de obra onde
deverá constar: Nome da Prefeitura municipal, Dados do Projeto (Construção,
ampliação, reforma etc.), Áreas, Valor da Obra, Fonte dos recursos
(Convênios, recursos próprios etc.), nome da Empreiteira, Nome dos
responsáveis Técnicos, prazo de execução e outras informações pertinentes. A
placa deverá possuir dimensões mínimas de 2,00m x 1,20m e ser em chapa de
aço galvanizado.
Como os serviços de desenvolverão em espaço fechado, dispensa-se a
instalação de depósito para abrigo e guarda de materiais e instalação sanitária
para uso dos operários. Para estes fins, devem ser utilizadas as instalações do
próprio ginásio, que ao final devem estar nas mesmas condições em que forem
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recebidas, responsabilizando-se a empreiteira pelos reparos de eventuais
danos causados por seus funcionários..
A obra deve ser mantida sempre organizada e limpa e com serviço de
vigilância ininterrupto, até a entrega definitiva , sendo responsabilidade da
empreiteira reparar quaisquer danos causados ao patrimônio municipal ou de
terceiros, decorrentes da execução da mesma.
Deve ser mantido no canteiro, devidamente protegido, um jogo
completo, aprovado e atualizado dos

projetos, memorial,

orçamento,

cronograma e demais elementos necessários ao bom andamento dos serviços.
Deve ser mantido também no canteiro de obras, o livro “ Diário de Obra”,
que deve ser preenchido pelo engenheiro responsável pela execução, indicado
pela contratada

2 - ASSENTOS
Os assentos a serem instalados devem ser do tipo monobloco, sem
encosto, de polipropileno injetado e estruturado, com resistência
à
flamabilidade à ação de raios ultraviloleta.
A cor dos assentos deve ser verde musgo.
Os cantos e ou bordas devem ser arredondados
O sistema de fixação deve ser diretamente sobre as arquibancadas de
concreto, em no mínimo 2 pontos, por meio de parafusos do tipo parabolt 5/16”
x 3” de aço galvanizado.
Os pontos de fixação devem possuir acabamentos, na mesma cor do
assento.
Os assentos devem possuir dimensões entre:
Altura : 80,00mm e 100,00mm
Largura : 400mm e 450mm
Comprimento : 350mm e 400mm
Os eixos das linhas de instalação de cada assento devem ser
espaçados de 55,00cm entre si, conforme detalhes constantes no projeto.
A empresa deve fornecer 750,00 assentos, sendo 686 unidades instaladas e 64
unidades embaladas e protegidas, para estoque de eventuais reposições por
danos não cobertos pela garantia.
Após a instalação, os assentos devem ser limpos e devem ser coletados
todos os restos de materiais e embalagens , separando-se os recicláveis e o
lixo comum.
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3- PINTURA
Todas as superfícies a serem pintadas devem ser lixadas e limpas com
jato de alta pressão, removendo-se todos os grãos e poeira que possam
comprometer um perfeito acabamento.
Devem ser corrigidos e preenchidos com massa corrida ou massa
plástica , conforme o caso, todos os defeitos, buracos ou frestas existentes nas
alvenarias, pisos e lajes , sendo esta massa perfeitamente lixada e nivelada.
Nas portas, as juntas entre peças dos caixilhos e vistas bem como o
espaço entre estes e a alvenaria, devem ser preenchidos e/ou regularizados
com massa plástica apropriada para a finalidade.
As portas, caxilhos e vistas devem ser lixados, de forma a
proporcionar um perfeito acabamento.
Após a limpeza e regularização prévia deve ser feita a pintura com:
- Paredes e arquibancadas: Uma demão de fundo preparador e 2 demãos ou
tantas quantas forem necessárias para um perfeito cobrimento, de tinta óleo de
primeira qualidade em cores determinadas pela fiscalização da Prefeitura
Municipal de Papanduva.
- Grades, Portas, caixilhos e vistas de madeira ou metal : Uma demão de fundo
preparador e duas demãos ou tantas quantas forem necessárias para um
perfeito cobrimento , de tinta a base de esmalte sintético de 1ª linha , em cores
determinadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Papanduva.
4- LIMPEZA PERMANENTE E FINAL
A obra deve ser mantida permanentemente limpa e organizada.
Ao término da mesma, devem ser removidos todos os entulhos e sobras
de materiais e todos os jardins, gramados, calçadas e outros elementos que
tenham sido danificados devem ser recuperados.
A obra deve ser entregue limpa e calafetada.
Papanduva , novembro de 2019.
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