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Memorial descritivo

O presente memorial descritivo tem por finalidade fornecer orientações gerais para o bom
entendimento do projeto e especificar os materiais a serem utilizados. 

 1. Objeto do projeto

Obra:
Adequação das arquibancadas do ginásio
Localidade: IFC Videira – SC

2. Apresentação dos problemas e das soluções

As arquibancadas do ginásio apresentam desplacamento do reboco na região do
capiaço (quina/aresta), e pintura precária. Vide figura abaixo.

Antes  de  iniciar  a  reconstituição  do  reboco  a  empresa  contratada  deverá
remover todas as placas de reboco que apresentarem falta de aderência. Depois de
refeito todo o reboco, as arquibancadas deverão ser pintadas da mesma cor atual.  Para
proteger as arestas da arquibancada e deixar  os assentos mais confortáveis,  tábuas de
maçaranduba, angelim ou madeira equivalente da região deverão ser instaladas conforme
especificações do projeto. Veja os detalhes dimensionais e de instalação das tábuas na folha
de projeto A02. As tábuas devem ser secas, lixadas, ter arestas arredondadas e as duas
faces envernizadas.



3. Lista de material:

Material Especificação

Parafuso Parafuso de aço galvanizado com rosca soberba, cabeça 
chata e fenda phillips - comprimento 50mm – diâmetro de 4,8 
a 6mm

Buchas Bucha de nylon sem aba - S8

Tábua de madeira Maçaranduba, angelim ou madeira equivalente da região. A 
tábua deve ser plainada, lixada e ter suas arrestas
arredondadas conforme projeto A02.

Verniz Verniz marítimo

Emboço Cimento, cal hidratada e areia (1:2:9)

Tinta Tinta látex acrílica

4-Considerações gerais

4.1- Organização, limpeza geral e entrega da obra

Durante a execução de todas as atividades dentro do campus, a empresa contratada deve 
manter o local organizado, de modo a não obstruir a passagem de pedestres.
Todos os entulhos ou sobras de materiais devem ser adequadamente retirados do local de 
trabalho ao término do expediente.
Ao finalizar as instalações das estruturas a empresa contratada deverá realizar a limpeza 
geral da obra.

4.2 - Aceitação

Todo o material fornecido deve ser submetido à inspeção visual pela equipe executora da
obra, sendo essa responsável por recusar os insumos que apresentarem algum defeito ou
que não atendam as especificações técnicas.
Os  serviços  prestados  são  aceitos  e  passíveis  de  medição  desde  que  atendam  às
especificações técnicas.

4.3- Responsabilidade técnica

-  Cabe à  empresa  contratada revisar  todas as dimensões do  projeto  antes de iniciar  a
execução da obra e emitir ART referente às adequações da arquibancada.


