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OBJETO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. GENERALIDADES. 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os 

projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem 

empregados na construção. 

A execução dos serviços obedecerá as normas e métodos da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

      Em caso de divergência prevalecerá:  

a) Os desenhos de menor escala; 

b) As cotas sobre as medidas em escala; 

c) Estas especificações. 

 

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados 

nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante. 

 

2. PINTURA. 

 

A pintura interna se dará nas paredes laterais, no fundo e na frente do ginásio bem como 

nas salas existentes (incluso teto) no local e também nos espelhos das arquibancadas, e a pintura 

externa se dará na entrada do ginásio de esportes (fachada) e será de tinta látex acrílica, na cor 

definida pelo autor do projeto, aplicadas com duas demãos, o serviço já inclui mão de obra para 

lixamento e preparação da superfície para recebimento da pintura. 
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Também receberão tinta esmalte alto brilho em superfície metálica as portas de 

entrada do ginásio bem como as respectivas portas de emergência, as portas de saída no 

fundo do ginásio também receberão tinta esmalte alto brilho em superfície metálica. 

Assim como a porta da sala de coordenação de esportes e a porta do banheiro de 

PNE , e as portas dos vestiários serão pintadas com tinta esmalte brilhante para madeira 

em duas demãos com fundo nivelador branco. 

 

3. PISO. 

 

Visto que o contra piso já está construído será feito o assentamento das camadas da 

quadra poliesportiva conforme descrita no orçamento em anexo e listado abaixo na qual é 

dividido em: 

• Primmer PU: Tem por função a impermeabilização, neutralização e adesão entre a 

camada de concreto e a camada inicial do piso em poliuretano. 

• Multilayer PU: Camada que tem como principal função o enrijecimento da 

superfície, tornando o mais resistente ao impacto e propício para o trafego pesado. 

• Piso final em PU: Camada auto nivelante, tem por função criar resistência ao 

desgaste e a abrasão, além de criar uma ótima estética no local aplicado. 

• Pintura Final: Após a aplicação do piso auto nivelante, a pintura final é executada 

seguindo a escolha de cores e linhas demarcatórias conforme autor do projeto. 

 

 

4. ESQUADRIA EM MADEIRA. 

 

Será feita a remoção da porta em madeira existente na sala de coordenação de esportes, para 

colocação de nova porta. A nova porta será colocada exatamente no local de retirada da antiga, e 

será preparada para pintura e pintada com tinta esmalte brilhante para madeira em duas demãos 

sobre fundo selador branco.  
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5. VIDROS 

 

Os vidros são do tipo comum transparente com espessura de 3 mm e serão instalados 

nas janelas da fachada de entrada do ginásio de esportes e nas janelas do fundo do ginásio, onde 

se verem faltantes. 

 

 

 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. 

 

As instalações hidro sanitárias serão executadas no banheiro onde já se encontra uma 

peça de granito para bancada, nesta pedra será colocada uma cuba para lavatório em louça 

branca juntamente com seus acessórios (torneira, sifão, válvula e flexível), e também será 

executado a montagem dos acessórios para uma pia no banheiro. E colocação e fornecimento de 

uma bancada para pia de banheiro. 
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