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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Quadra de Esportes Coberta Bairro São José - 2ª Etapa. 

ÁREA: 1.416,78m². 

PROPRIETÁRIO: Município de Guaporé-RS. 

LOCAL: Rua Gino Morassutti, esquina com a Rua Campos Sales, bairro São José, 

Guaporé-RS. 

EMENDA PARLAMENTAR Nº: 202019830003. 

 

GENERALIDADES: 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Este memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar os serviços e 

materiais a serem utilizados na obra da Quadra de Esportes Coberta Bairro São 

José – 2ª Etapa, no município de Guaporé-RS. 

 

2. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

2.1. O executante assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que executar, de acordo com a documentação técnica fornecida, bem 

como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos. 

2.2. O executante será responsável pela garantia da obra nos termos e prazos 

estabelecidos pela legislação. 

2.3.  A garantia de que trata o parágrafo anterior também se aplica aos materiais 

utilizados e equipamentos instalados, devendo o executante tomar as medidas 

necessárias para corrigir eventuais defeitos ou arcar com sua substituição caso não 

apresentem o desempenho e a durabilidade mínima exigidos. 

2.4. O executante assumirá a integral responsabilidade e garantia por qualquer 

modificação ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e 

aceitos pelo contratante ou pelo autor do projeto. 

2.5. A responsabilidade e garantia de que trata o item anterior inclui, não somente a 

estabilidade e segurança da obra, como também as consequências advindas destas 

modificações e variantes sob os pontos de vista do acabamento, aspecto estético, 

durabilidade e adequação às finalidades da edificação. 
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2.6. O contratante deverá exigir da empresa executora cumprimento de todas as 

normas de segurança necessárias para a execução da obra, bem como a 

responsabilidade por eventuais acidentes de trabalho nela ocorridos. 

 

3. PROJETO 

3.1. O presente memorial descritivo é acompanhado dos projetos, e os mesmos 

devem ser executados rigorosamente de acordo com os projetos apresentados, 

devidamente aprovados pelos órgãos competentes. Qualquer alteração que se fizer 

necessária em função do desenvolvimento dos trabalhos deverá, obrigatoriamente, 

ser autorizada pela fiscalização. 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4. SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA – PLACA DE OBRA 

4.1. Deverá ser instalada uma placa de obra com dimensões de 2,40x1,20m, em 

chapa de aço galvanizado nº 22, com as devidas informações pertinentes sobre a 

obra. 

 

5. COBERTURA 

5.1. A Estrutura de cobertura será com estrutura metálica, composta de tesouras 

treliçadas e terças, com as dimensões mínimas conforme as especificadas em 

projeto, sendo as fixações e soldas necessária executadas conforme a normas 

vigentes. 

5.2. O telhado será metálico, com telhas galvalume com isolamento termoacústico 

em espuma rígida de poliuretano (PU) injetado, espessura de 30mm, densidade de 

35Kg/m³, com duas faces trapezoidais, sendo apoiado sobre as terças metálicas das 

estruturas. 

5.3. Deverá ser instalada calha metálica em chapa de aço galvanizado, nº 24, 

desenvolvimento 50cm, em todas as junções do telhado com a alvenaria dos dutos 

das chaminés das churrasqueiras e platibandas. 

5.4. Deverá ser instalado sobre as alvenarias da platibanda e na junção do telhado 

novo com o fechamento de aluzinc existente, o rufo metálico em chapa de aço 

galvanizado nº 24, desenvolvimento 25cm, para proteção e desvio da água das 

chuvas. 
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6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1.1. As instalações elétricas serão executadas recursos próprios da associação 

comunitária do bairro São José, conforme termo de compromisso devendo seguir 

todas as especificações, dimensões e detalhamentos dos projetos. 

 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

7.1. As instalações hidrossanitárias serão executadas com recursos próprios da 

associação comunitária do bairro São José, conforme termo de compromisso, 

devendo seguir todas as especificações, dimensões e detalhamentos dos projetos. 

 

8. REVESTIMENTOS  

8.1. CHAPISCO INTERNO 

8.1.1. Antes da aplicação do chapisco nas alvenarias, as superfícies deverão estar 

limpas, secas e livres de quaisquer impurezas que possam prejudicar a aderência da 

argamassa. 

8.1.2. Ainda, as superfícies deverão ser previamente umedecidas antes de receber o 

chapisco, para que o substrato não absorva a água de amassamento da argamassa, 

o que comprometeria a resistência do chapisco. 

8.1.3. Após a adequação das superfícies, deverá ser aplicado o chapisco nas 

estruturas, com utilização de colher de pedreiro, sendo necessário o lançamento 

vigoroso da mistura, para garantir a aderência da argamassa ao substrato. O 

chapisco utilizado tem traço 1:4 (cimento e areia grossa) para as áreas internas. O 

Chapisco interno deverá conter em sua mistura uma emulsão polimérica (adesivo) 

garantindo ainda mais sua aderência. 

8.1.4. É de extrema importância que todas as superfícies sejam cobertas pelo 

chapisco, garantindo a aderência das próximas camadas aplicadas sobre este 

material. 

 

8.2. REBOCO PAULISTA INTERNO (MASSA ÚNICA) 

8.2.1. Após a cura do chapisco (de 24h a 48h), deverá ser aplicado o reboco paulista 

nas estruturas internas até completar a espessura de 20mm. 

8.2.2. O traço do reboco deve ser 1:2:8 (cimento, cal e areia média peneirada). 
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8.2.3. O reboco deve ser misturado mecanicamente, garantindo a homogeneidade 

da mistura, proporcionando as devidas características de trabalhabilidade, 

capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, resistência 

mecânica e durabilidade, para restringir o surgimento de fissuras. 

8.2.4. A aplicação do reboco sobre o chapisco deve ser feita manualmente, com 

colher de pedreiro ou desempenadeira de madeira. Devem ser executadas taliscas 

nas paredes para garantir a espessura correta do revestimento, além de assegurar o 

nível e alinhamento. 

8.2.5. A partir do início da cura do reboco, este deverá ser sarrafeado com régua de 

alumínio, preenchendo e cobrindo todas as falhas existentes. 

8.2.6. O tempo de cura do Reboco deverá ser de, no mínimo 7 dias. 

 

8.3. EMBOÇO INTERNO 

8.3.1. Após a cura do chapisco interno (de 24h a 48h), deverá ser aplicado o 

emboço nas estruturas internas até completar a espessura de 10mm, deixando a 

superfície pronta para o recebimento do revestimento cerâmico posteriormente. 

8.3.2. O emboço deve ter traço de 1:2:8 (cimento, cal e areia média). Seu preparo 

deve ser feito mecanicamente, garantindo as características de trabalhabilidade, 

capacidade de aderência, capacidade de absorção de deformações, resistência 

mecânica e durabilidade. 

8.3.3. Antes da aplicação do emboço, devem ser executadas as taliscas nas 

paredes e, depois, executadas as mestras verticais com a argamassa. Esse 

processo garante o nível, prumo e espessura do emboço. 

8.3.4. A aplicação do emboço sobre o chapisco deve ser feita manualmente, com a 

utilização de colher de pedreiro, por meio de lançamentos vigorosos, para garantir a 

aderência desta camada, de forma similar a aplicação do chapisco. 

8.3.5. Deve ser sarrafeado com régua metálica, para retirar os excessos de material 

e fazendo com que a superfície fique plana e prumada. 

8.3.6. Deve-se respeitar o período mínimo de 7 dias para a cura completa do 

emboço. 
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8.4. CONTRAPISO 

8.4.1. Deverá ser executada uma camada de contrapiso de 2cm para regularização 

e nivelamento dos pisos, com argamassa industrializada pronta, para posterior 

recebimento do revestimento cerâmico. 

8.4.2. O preparo da argamassa deverá ser feito manualmente, seguindo as 

instruções do fabricante quanto as quantidades para a realização da mistura, para 

garantir as características necessárias para a camada do contrapiso. 

8.4.3. Por fim, essa argamassa deverá ser sarrafeada e desempenada, 

proporcionando um acabamento sem depressões e ondulações, para não prejudicar 

a aderência e nivelamento do revestimento cerâmico que será assentado 

posteriormente. 

 

8.5. FORRO PVC 

8.5.1. O Forro de PVC será instalado nos ambientes da cozinha e dos banheiros, 

sendo executado em réguas de PVC frisado, sendo estas réguas de 20cm de 

largura, espessura entre 8 e 10mm e comprimento total de 6m. 

8.5.2. A estrutura de fixação para este forro será em estrutura metálica com perfil 

canaleta, formato “C”, em aço zincado, espessura 5mm, dimensões 46x18mm, 

devidamente fixada e estruturada com pendural ou presilha reguladora em aço 

galvanizado. 

8.5.3. O Acabamento do forro será executado com rodaforro em PVC, perfil e 

formato “U” ou “C”, em todo o perímetro dos ambientes, realizando o devido 

acabamento entre o forro de PVC e a parede. A fixação do rodaforro deverá ser 

realizada com parafusos drywall em aço galvanizado. 

8.5.4. Tanto o forro de PVC como o rodaforro devem ser na cor branca, sendo 

devidamente fixados nas estruturas de sustentação, para garantir a durabilidade do 

forro. 

 

8.6. SOLEIRAS E PEITORIS 

8.6.1. As soleiras serão executadas sob as portas em granito polido do tipo 

andorinha, quartz, castelo, corumba ou equivalente da região, com largura de 15cm 

e espessura de 2cm, assentado com argamassa colante AC-III. 
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8.6.2. Os peitoris serão executados sob as janelas e os vãos abertos da cozinha, em 

mármore polido branco comum, com largura de 15cm e espessura de 2cm, 

assentado com argamassa traço 1:6 (cimento e areia média) com aditivo 

plastificante, sendo seu preparo realizado em betoneira. 

8.6.3. Os granitos e mármores deverão ser avaliados previamente a sua instalação, 

verificando a existência de trincas, rachaduras e imperfeições, não sendo aceita e 

instalação de peças defeituosas. Caso ocorra a quebra ou trinca das peças durante 

a instalação, deverá ser realizada a troca desta, substituindo por uma nova peça em 

perfeitas condições. 

 

9. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

9.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA PAREDE 

9.1.1. Nas paredes internas, será executado o revestimento cerâmico sobre o 

emboço. As placas cerâmicas serão de 33x45cm, do tipo esmaltada extra, de 

primeira qualidade (Classe A), cor branca, aplicada em toda a altura das paredes 

(piso até o teto). 

9.1.2. As placas cerâmicas deverão apresentar esmalte liso, coloração perfeitamente 

uniforme, dureza e resistência suficientes, além de estarem isentas de qualquer 

imperfeição. 

9.1.3. O assentamento desse revestimento deverá ser feito com argamassa colante 

AC I, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto das peças 

colocadas. 

9.1.4. Passadas 72 horas após o assentamento do revestimento, deverá ser 

executado o rejuntamento com rejunte cimentício na cor branca, juntas de 2mm. 

 

9.2. REVESTIMENTOS CERÂMICOS PARA PISO 

9.2.1. Nos pisos indicadas no projeto, será executado o revestimento cerâmico sobre 

o contrapiso. As placas cerâmicas serão de 45x45cm PEI 5, do tipo esmaltada extra, 

cor branca, primeira qualidade (Classe A), retificadas, com fator de absorção de 

água inferior a 0,5%, resistente a produtos químicos. As Cerâmicas Externas 

deverão ser antiderrapantes. 

9.2.2. As placas cerâmicas deverão apresentar coloração perfeitamente uniforme, 

dureza e resistência suficientes, além de estarem isentas de qualquer imperfeição. 
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9.2.3. O assentamento desse revestimento deverá ser feito com argamassa colante 

AC I, com os devidos cuidados para o nivelamento e alinhamento correto das peças 

colocadas. 

9.2.4. Passadas 72 horas após o assentamento do revestimento, deverá ser 

executado o rejuntamento com rejunte cimentício na cor branca, juntas de 2mm. 

 

9.3. OBSERVAÇÕES 

9.3.1. Após o assentamento das peças, não será aceita a passagem sobre o 

revestimento, ou a colocação de qualquer mobiliário no ambiente por, no mínimo, 

três dias. 

9.3.2. Não será aceito o assentamento de peças defeituosas, rachadas, trincadas, 

com retoques de massa, deformadas, onduladas, ou com qualquer outra imperfeição 

visível. 

 

10. PINTURA EXTERNA E INTERNA 

10.1. Será executada a pintura do piso da quadra de esportes com tinta epóxi, 

aplicada sobre o piso de concreto desempenado. 

10.2. Previamente, o piso da quadra deverá ser devidamente limpo, removendo as 

sujeiras e o pó, garantindo a aderência da tinta. 

10.3. A pintura deverá seguir as cores e especificações indicadas no projeto. 

 

11. ESQUADRIAS 

11.1. Serão instaladas portas de madeira Semi-ocas, espessura 3,5cm, com 

dimensões de 60x210cm, 90x210cm e 120x210cm, com a instalação dos marcos, 

batentes, ferragens e fechaduras. 

11.2. Na cozinha, a Janela de fechamento será de alumínio de correr, com 2 folhas, 

com vidros lisos transparentes, com a execução das ferragens, batentes e 

acabamento adequado com acetato brilhante. 

 

12. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

12.1. Nos Sanitários PCD serão instalados lavatórios suspensos de louça branca, 

dimensões 29,5x39cm, com cano e engate sifonado. Nestes Lavatórios serão 

instaladas torneiras cromadas 3/4”. 
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12.2. No Banheiro PCD, serão instaladas barras de apoio retas, em aço inox polido, 

comprimento 80cm, fixadas nas paredes, além de um puxador fixado na porta, com 

comprimento de 60cm. 

12.3. Nos Sanitários serão instalados vasos sanitários sifonados, de louça branca, 

com caixa acoplada. 

12.4. Os mictórios instalados nos banheiros serão em louça branca, com válvula em 

metal cromado e conjunto de ligação em plástico. As divisórias para tapa-mictórios 

serão em granito cinza polido espessura 3cm. 

12.5. Nos banheiros também serão instaladas bancadas de granito cinza polido, com 

cubas de louça branca oval embutidas, com válvula em metal cromado e sifão 

flexível em PVC. As torneiras para as cubas serão cromadas de 3/4". 

12.6. As divisórias dos banheiros serão em granilite, espessura 3cm, assentados 

com argamassa AC-III. A altura será de 2,20m, sendo fixada a 10cm de altura do 

piso. 

12.7. Na cozinha, será instalada uma bancada em granito cinza polido, com duas 

cubas de embutir em aço inoxidável, com válvula em metal cromado e sifão flexível 

em PVC. A torneira para essas cubas será do tipo longa de parede, em metal 

cromado de 3/4". 

 

13. PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) 

13.1. As instalações do plano de prevenção e proteção contra incêndio serão 

executadas com recursos próprios da associação comunitária do bairro São José, 

conforme termo de compromisso, devendo seguir todas as especificações, 

dimensões e detalhamentos dos projetos. 

 

14. QUALIDADE DOS MATERIAIS 

14.1. Todos os materiais deverão ser de 1° qualidade, sem defeitos e que permitam 

um bom acabamento. 

 

15. FISCALIZAÇÃO 

15.1. A fiscalização de todos os serviços deverá ser executada pelo contratante, 

neste caso, o Município de Guaporé-RS, por meio de profissional habilitado 

designado para este serviço. 
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15.2. Ficará a cargo deste fiscal de obra a avaliação e aceitação dos serviços 

executados pela empresa contratada. 

 

16. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

16.1. A execução de todos os serviços deverá seguir as normas vigentes e suas 

exigências, além das normas de segurança do trabalho, evitando acidentes e 

garantindo a qualidade destes serviços. 

 

OBS: Este Memorial Descritivo especifica e complementa os itens descritos no 

orçamento de custos e projeto. 

 

 

Guaporé-RS, 03 de Novembro de 2021. 

 

 

______________________________________________ 

ELVIS BREGOLIN 

Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-RS 075100-D 


