
 

1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

OBRA: PISO GINÁSIO DE ESPORTES JURACI SANTOS          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO PISO NO GINÁSIO DE ESPORTES JURACI 

SANTOS, SÃO JOAQUIM/SC. 

 

 



1 GENERALIDADES 

 

 Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao 

memorial descritivo. 

 Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e 

respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, 

todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos 

integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos 

fossem. 

 A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e 

eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de 

licitação e demais documentos técnicos fornecidos. 

 No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá 

providenciar a ART de execução dos serviços.  

 No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser 

previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual (EPI).  

Os EPI’s devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser 

realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, 

guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados 

periodicamente em conformidade com procedimentos específicos. 

Os EPI´s devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob 

responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise 

criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados. 

  

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS: 

 

Em caso de duvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este 

caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal 

de São Joaquim.  

 

 



3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  

Será colocada uma placa de obra com o nome da construtora e dos responsáveis 

técnicos. 

4 INFRAESTRUTURA 

Deverá ser feita a retirada de todo o assoalho de madeira que compete às áreas da 

quadra e da sala de arbitragem, sendo a área da quadra 518,13m² e a área as sala de 

arbitragem 17,21m² totalizando 535,34 m².  

Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado e licenciado 

ambientalmente para esta atividade.  

Após a retirada do piso, se dará inicio a concretagem por meio de bombeamento. 

O concreto deverá ter um fck mínimo de 25 Mpa e espessura de 7 cm.  

O piso da quadra deverá ser nivelado e após a cura do concreto receberá as placas 

da mesma.  

O piso da sala de arbitragem deverá ser nivelado e após a cura do concreto 

receberá piso cerâmico, escolhido pela secretaria do esporte. 

5 PAVIMENTAÇÃO 

O piso a ser colocado será padrão médio PEI – 4, assentado com argamassa para 

assentamento de cerâmica e com rejunte. A cor será definida pela secretaria do esporte. 

6 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

 Ao final da obra a contratada deverá entregar o ambiente perfeitamente limpo e 

em totais condições de utilização. 
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