
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS 

 

1. Apresentação 

As especificações de obra têm como objetivo auxiliar a compreensão dosprojetos. A obra visa 

melhorar a qualidade das instalações do Ginásio Esportivo Municipal de Luminárias- MG 

2. Memorial Descritivo 

O projeto destina-se à reforma de Ginásio Esportivo do Município de Luminárias 

Área Total a reformar..........................................................1.198,15 m² 

Serão mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização a placa modelo Governo 

Federal, conforme Manual de Placas da CEF. 

A construção será feita rigorosamente de acordo com os projetos. Toda equalquer 

modificação, que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nomemorial descritivo, 

visando melhorias, só será admitida com autorização, por escritoda Prefeitura Municipal de 

Luminárias. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidasdeterminadas por 

cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

A contratada irá proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais daconstrução, com 

previsão de depósitos de materiais, mantendo o canteiro de serviçossempre limpo e 

organizado. Serão mantidos atualizados no canteiro de obras, Alvarás,Certidões e Licenças, 

evitando-se interrupções por embargo; assim como ter um jogocompleto, aprovado e 

atualizado dos projetos, memorial descritivo, orçamentos,cronogramas e demais elementos 

que interessam ao serviço. 

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação dafiscalização antes de 

começar a ser utilizado. No caso da contratada querer substituirmateriais e/ou serviços que 

constam nestas especificações, deverá apresentarmemorial descritivo, memorial justificativo, 

orçamento completo, catálogos e receberaprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Luminárias. 

Considerações Gerais 

1. A contratada deverá manter na obra um diário de obra, onde se anotará oandamento da 

obra e todas as alterações que ocorrerem na obra. 



2. Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, doprojeto arquitetônico 

e detalhes deverá ser sempre consultada a Secretaria dePlanejamento. 

3. Todos os detalhes de serviços constantes dos desenhos e nãomencionados nas 

especificações, serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

Assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e nãodetalhados 

nos desenhos serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

4. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessasespecificações poderá ser 

feita sem consulta prévia e consentimento por escrito daPrefeitura. 

5. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetosantes e durante 

a execução de quaisquer serviços. 

6. À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras eserviços sempre 

que estes estiverem em desacordo com o memorial deespecificações, projeto ou detalhes. 

7. A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnicapela execução de toda 

a obra, não só quanto aos acabamentos, mas também comrelação a sua resistência e 

estabilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

1. - SERVIÇOS INICIAIS 

1.01 Placa da obra: A empresa executora deverá manter na obra placa com 

os dados da mesma e do técnico responsável pela obra. 

1.02. ART: A contratada deverá fornecer ART (anotação de responsabilidade 

técnica) referente à EXECUÇÃO, da obra como um todo, descriminado cada serviço 

ou etapa. 

1.03 Retirada de taco de madeira: A contratada deverá retirar todo o taco demadeira 

existente, com cuidado, para que o mesmo possa ser reutilizado pelacontratada. O material 

deverá ser depositado em local a ser determinado pelafiscalização. 

1.04 Retirada de piso cerâmico: Todo o piso cerâmico existente deverá ser retirado e 

despejados em local apropriado fora dos limites daobra. 

1.05 Demolição de paredes de tijolo cerâmico: As paredes determinadas emprojeto, deverão 

ser demolidas e os restos despejados em local apropriado fora doslimites da obra. 

2. – PAVIMENTAÇÃO 

2.01 e 2.02 Piso em concreto para quadras poliesportivas: 



Sobre o piso de concreto existente deverá ser executado umacamada de 5,0cm de espessura 

em concreto com Fck=30MPa, dosado em central,com entrega de laudos dos corpos de prova 

para fiscalização. 

O concreto deverá ser lançado, vibrado, adensado e desempenado(mecanicamente), sobre a 

malha (10x10)cm de aço 4,20mm - tela soldada ou 

amarada. Juntas de dilatação serradas, em quadras de 5,0mx5,0m com tratamentodas juntas 

de dilatação com mastique poliuretano - frio. 

A aplicação deste revestimento deverá ser executada na área do ginásio,por empresa 

especializada, conforme orientaçõesdo fabricante, com acabamento com polimento vítreo. 

2.03. Pintura de quadra poliesportiva em tintaacrílica: Deverá ser pintada nas 

cores especificadas pela fiscalização, com demarcações para Futsal e handebol aquadra 

principal. Perpendicularmente a esta serão pintadas 2(duas) quadras com 

demarcações para vôlei e basquete, conforme projeto. O material a ser utilizado parapintura 

será tinta epóxi adequada para pinturas de quadras esportivas. 

Obs: Deverá ser executado furos com instalação de tubos de ferrogalvanizado para encaixe das 

traves de futebol (quatro furos) e dos postes da tabela de basquete. 

2.04. Piso Cerâmico:  

 

As peças cerâmicas serão assentadas a prumo, com argamassa específicapara a finalidade e de 

acordo com as instruções do fabricante. O rejunte deverá serfeito com fuga conforme a cor da 

cerâmica, sendo que a fuga não deve ser maior que5mm. 

A contratada deverá apresentar a fiscalização opções com asespecificações do memorial 

para aprovação em tonalidades claras entre brancoe cinza claro. 

3. - COBERTURA 

3.0Telha chapada de aço zincado: Para cobrimento das áreas descobertas onde se localizam o 

placo e sanitário, devido ao posicionamento do sol, será fixado telhas de açozincado, 

ondulada, esp=0,5mm conforme projeto. 

4. – ALVENARIAS 

Todas as alvenarias devem estar aprumadas, niveladas e possuirlinearidades nas fiadas. 

A argamassa utilizada para assentamento dos blocos deverá propiciar as 

resistências mínimas exigidas para a função e deve ser colocada em todas as 

superfícies de contado entre um tijolo e outro. 

 



4.01 Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 6 furos: Será executada na platibanda da fachada frontal 

para embutimento do telhado e revestimento em pastilha cerâmica. 

As juntas terão a espessura máxima de 1,5cm, niveladas com ostijolos, sem reentrâncias. As 

fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas eprumadas. 

5. – REVESTIMENTO 

5.01. Chapisco em paredes internas: Será aplicado sobre toda a superfície aser rebocada. Tem 

traço 1:4 com aditivo, e areia grossa. Deve propiciar maioraderência do reboco sobre o 

elemento a ser revestido. 

5.02.Emboço Paulista (massa única): Todo o local chapiscado receberevestimentos em reboco, 

a argamassa utilizada terá traço de 1:3:8, de cimento, cal 

hidratada e areia fina, com espessura de 1,50cm, devendo proporcionar acabamento 

liso, aprumado, sem ondulações, superfícies ásperas, sulcos ou qualquer outrapatologia a 

julgar pela fiscalização. 

Nos locais onde são aplicados revestimentos cerâmicos o reboco deveapresentar aderência 

para permitir a aplicação da cerâmica. 

Os cantos de paredes devem ser chanfrados, evitando-se as arestas vivas. Ochanfro será 

executado a 45 graus e terá 1,00 cm de largura, devidamente linear econstante. 

Todos os vãos são requadrados, com características próximas ao chapiscoe reboco, devendo 

possuir ao término ângulos retos, superfícies niveladas eaprumadas, e ter linearidade na sua 

extensão. 

5.03. Revestimento cerâmico 20x20: Nas paredes dos banheiros será revestido com cerâmica 

até a altura de 2,80 m (teto). A colocação será nosentido horizontal (deitado), são utilizados 

azulejos cerâmicos Extra (de primeiraqualidade e primeira linha), tamanho retangular 20x20, 

cor branco, fosco acetinado,com rejunte de 3,0mm branco, assentado com argamassa ACI, 

conforme orientaçãodo fabricante. 

6. – ESQUADRIAS 

6.01 a 6.05: As esquadrias estão descritas e especificadas nos locais próprios do projeto 

arquitetônico. 

As portas internas de madeira são do tipo laminadas. As esquadrias emmadeira são pintadas 

com esmalte sintético cor branca até perfeito recobrimento,para tanto é necessário a 

utilização de porta com qualidade superior, que possibilitam 

atingir o acabamento desejável. As vistas das esquadrias em madeira são de 7,0cmde largura e 

borda reta, com perfeito acabamento de união uma com outra em umamesma esquadria, e 

uniformidade de espessura. 



Todas as portas de madeira tem sistema anti-impacto em cordão deborracha fixado no 

caixilho. 

As ferragens das portas de madeira são cromadas, de padrão intermediário aelevado, não são 

aceitas ferragens de padrão econômico ou populares. 

As janelas serão com perfil ferro galvanizado, vidros canelados ou marteladoincolor 4mm, 

basculante, conforme previsto em projeto. As ferragens das janelasserão na cor alumínio. 

Todas as esquadrias de mesma altura verga e contra verga devem estarniveladas no conjunto, 

não são aceitos pela fiscalização desníveis, não linearidade,elementos fora do prumo, 

elementos desnivelados, elementos que não funcionemcomo o pretendido. 

7. PINTURA 

Todas as superfícies a serem pintadas são previamente lixadas e limpas. 

As tintas empregadas devem ser de primeira qualidade e de primeira linha e 

obedecem rigorosamente as observações e recomendações dos fabricantes. 

As superfícies somente serão pintadas, quando estiverem perfeitamente 

secas e livres de impurezas. 

7.01 Pintura em tinta acrílica: Sobre todas as paredes internas e externas 

7.02 Pintura em tinta esmalte: Todas as portas, janelas e portão de acesso,deverão ser 

pintadas em tinta esmalte cor cinza claro, até perfeito recobrimento euniformidade. 

OBS: Todo respingo de tinta sobre material não destinado a pintura tem queser removido 

imediatamente pela contratada, sendo critério de suspensão deatividades, a depreciação dos 

materiais já empregados na construção. 

8. - INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 

SISTEMA DE ÁGUA POTAVEL: É feito conforme projeto específico e éexecutado com tubos e 

conexões de PVC rígido soldável. 

As torneiras e os registros, de gaveta e pressão, são de metal cromado. 

Para cada conjunto de sanitário (banheiro), e outros sistemas de pontos deconsumo de água 

potável são instalados registros de gaveta geral por ambiente. 

As ligações das torneiras, engates e aparelhos são feitas utilizando-seconexões com bucha de 

latão, com Ø 25,0mm. 

Toda a instalação será pressurizada antes de se fazer o revestimento das 

paredes e após o reboco das mesmas, sendo vistoriada e aprovada pela fiscalização. 

SISTEMA SANITÁRIO: É feito conforme projeto específico, possui toda a 



rede em PVC, nas bitolas de diâmetros de 40,50 e 100mm, conforme descrito em 

projeto. Os tubos de ventilação serão de Ø 40mm e deverão ser embutidos na parede. 

São evitadas curvas em 90° por conexões, sendo prio rizadas caixas deinspeção para mudanças 

de direção. 

A rede deverá ser executada de tal maneira, que tenha caimento perfeito ecompatível com 

cada diâmetro do tubo empregado, sempre no sentido para o coletorpúblico. 

A contratada deve instalar todos os equipamentos dos sanitários, que seconstituem de bacio 

sanitário, lavatório, assentos para os bacios sanitários. 

O piso deverá ter caimento para os ralos. 

As tampas dos ralos internos são cromadas, conforme aprovação dafiscalização. 

Os aparelhos não poderão ter trincas ou defeitos de fabricação. Toda a louçasanitária deverá 

ter a mesma cor, tom, modelo e procedência. 

9. - INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

9.01 a 9.03 Instalações Elétricas: Será executado pontos de iluminação paralavabo e depósito e 

tomadas para a lanchonete. Todos os circuitos possuem folga nocabeamento, portanto NÃO 

será esticado, submetido a nenhuma tensão, assimpossuindo folga em seu comprimento, para 

futuras manutenções, durabilidade e uso. 

Os pontos de luz são compostos por lâmpadas fluorescentes compactas,completas em modelo 

a seraprovado pela fiscalização. 

Os interruptores e astomadas são do tipo de embutir emmodelo a ser aprovado 

pelafiscalização. 

10. ACESSÓRIOS 

Os acessórios complementares deverão ser afixados conforme projeto arquitetônico, 

previamente aprovados pela fiscalização. 

11. – LIMPEZA 

10.01 Limpeza da Obra: Após o término dos serviços, será feita a limpezageral da obra e 

externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos aindaexistentes. 

10.02. Recolhimento de INSS: A contratada deverá efetuar a matrícula daobra junto ao INSS, 

fornecer mensalmente, as guias de recolhimento de INSSrelativas a toda a mão de obra 

empregada na construção. 

Na conclusão dos serviços deverá apresentar a CND (certidão negativa dedébitos). 

10.03. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica): Deverão serapresentadas ART´s de 

projeto e execução  



10.04. Entrega da Obra: A contratada, antes da comunicação do término daobra, deverá 

efetuar a vistoria final do prédio, acompanhada da fiscalização daPrefeitura. Serão verificadas 

todas as partes aparentes, que constituem o acabamentofinal da obra. 

 

Luminárias, 28 de agosto de 2014 

 

Viviane Ribeiro Borges 

Arquiteta Urbanista 

CAU A74418-2 


