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DESCRIÇÃO DA OBRA 

PROPRIETÁRIO 

REFERÊNCIA 

ENDEREÇO 

CIDADE 

ÁREA 

Município de Doutor Ricardo/RS 

Reforma Quadra Esportiva do Ginásio 

Rua João Clemente Schüssler 

Doutor Ricardo/RS 

1030,60 m² 



MEMORIAL DESCRITIVO      2 

 

OBJETIVO 

 

 O presente memorial descritivo, acompanhado dos projetos, destina-se a 

especificar os serviços e materiais necessários à obra de reforma da Quadra 

esportiva do Ginásio de Doutor Ricardo com área de 1030,60 m². Constam neste 

memorial descritivo os elementos constituintes dos projetos, com suas respectivas 

sequências executivas e especificações, estabelecendo o padrão de qualidade para 

os materiais que serão empregados e, quando não especificados, ficarão sujeitos à 

aprovação do Departamento de Fiscalização Municipal. 

 

GENERALIDADES 

 

Materiais 

 

 Os materiais empregados na reforma dos pisos deverão satisfazer as 

condições de qualidade de uso, além de estarem de acordo com as normas técnicas 

da ABNT e as especificações fornecidas pelos fabricantes. 

 

Serviços 

 

 Os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e habilitados, 

seguindo rigorosamente as normas técnicas da ABNT e o projeto aprovado pelo 

órgão competente. 

 

1 SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.1 Ordem de Início e Placa de Obra 

 

Os serviços somente poderão ser iniciados após a liberação da Ordem de 

Início pelo município. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à 

execução da obra deverá ser entregue ao município antes da emissão da Ordem de 

Início. Para a execução, deverá ser instalada a placa de obra com dimensões 

mínimas de 2,88 m² em chapa de aço galvanizado nº 26, fixada em estrutura de 

madeira. 

 

2 PAVIMENTAÇÕES 

 

Para a execução das pavimentações, primeiramente deverá ser feita a 

remoção do piso da quadra em tábuas de madeira e dos barrotes de fixação que 

estiverem danificados. Da mesma forma, o piso em tacos de madeira (parquet) em 

volta da quadra deverá ser removido, juntamente com parte do contrapiso, com 

espessura de demolição especificada em projeto. Após, será executado o contrapiso 

de nivelamento em volta da quadra, com argamassa de traço 1:4 (cimento e areia) 

e espessura de acordo com o projeto. O piso cerâmico de placas tipo porcelanato de 

dimensões 60x60 cm deverá ser assentado sobre o contrapiso. 

Os novos barrotes de fixação do piso da quadra terão dimensões de 4x4 cm 

e deverão ser posicionados e espaçados a cada 50 cm. As tábuas do piso da quadra 

serão em madeira grápia, com largura de 8 cm e espessura de 2 cm, devendo ser 

lixadas e acabadas.  
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3 PINTURA 

 

As superfícies deverão estar limpas, secas e isentas de impurezas para o 

recebimento da pintura. 

As paredes internas serão pintadas com tinta acrílica na mesma cor. O 

número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de 

acordo com especificações do fabricante, nunca inferior a duas demãos. Cada 

demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente 

seca. 

A pintura das demarcações da quadra deverá ser feita com tinta epóxi e a 

quadra de madeira com pintura verniz (incolor) poliuretânico. 

 

4 SERVIÇOS FINAIS 

 

Após a conclusão da obra deverá ser realizada a limpeza geral. O 

recebimento da obra será feito pela Fiscalização Municipal, na presença dos 

responsáveis técnicos das duas partes, após completa vistoria de todos os serviços. 

 

 

✓ O responsável técnico não se responsabiliza por alterações ocorridas 

durante a obra que estiverem em desacordo com o projeto (salvo se 

o responsável técnico for notificado e estiver de acordo) ou 

alterações que estiverem em desacordo com a legislação vigente. 

 

 

 

Ilópolis/RS, 15 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

________________________ 

CFT Arquitetura e Engenharia LTDA 

Responsável Técnico 

CNPJ 27.717.351/0001-74 

 

 

________________________ 

Município de Doutor Ricardo/RS 

Proprietário 

CNPJ 01.613.360/0001-21
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