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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – CEP 65990-000

CNPJ N° 05.282.801/0001-00 Telefone: (99) 3531-0275

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Academia de Saúde- Modalidade Básica
Local: Praça do Cerrado
Proponente: Prefeitura Municipal de Riachão-MA
Concedente: Ministério da Saúde

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as
diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das
propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta.

As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para
melhor analise.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade
e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT aplicáveis
ou outras, necessárias para cada caso na execução da obra.

As firmas proponentes deverão apresentar propostas e planilha orçamentária,
constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos
complementares, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos
junto ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Riachão-MA, devendo todas as dúvidas serem
sanadas antes da apresentação das propostas.

A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-MA de execução
da obra do engenheiro responsável envolvido, após assinatura do contrato, com as
especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

A Prefeitura Municipal de Riachão-MA fornecerá à firma empreiteira o projeto
básico de Arquitetura, e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento, assim
como a orientação necessária para o bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer
divergência para a implantação do projeto, com relação a quantificação da planilha orçamentária,
isso tudo ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da
empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes,
sinistros ou falta grave, também a terceiros. A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou
mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste
memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do
prazo determinado.

1 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 – Projeto executivo, detalhamento e acompanhamento de obra.

Elaboração de peças técnicas que possam tirar dúvidas para execução dos
serviços, haja visto que os projetos apresentados são projetos básicos.
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1.2 - Capina e limpeza manual de terreno

Serviço de limpeza e remoção de toda e quaisquer material que possa contaminar
a boa execução da obra

1.3 Placa de obra.

Placa em chapa de aço galvanizado que identifique a obra, os custos para a
execução da obra. Dimensões conforme Manual de Uso da Marca do Governo Federal com
modulação x=0,50 m, portanto dimensões de 4,00 m x 2,50 m.

1.4 Locação de obra.

A locação convencional da obra será feita através de gabarito de tábuas corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes.

1.5 Ligação provisória.

Ligação de energia para funcionamento de equipamentos para execução de
serviços da obra.

1.3 - Placa de Obra em Chapa de Aço galvanizado.

Será fornecida placa de obra em chapa de aço galvanizado, para identificação da
obra a ser realizada, nas dimensões de 1,50 m x 2,00 m.

2 – ESPAÇO VIVÊNCIA

2.1 – Infraestrutura.

2.1.1 – Escavação manual de valas.

Abertura de valas e fossos para fundação rasa da estrutura.

2.1.2 – Fundação rasa.

Execução de fundação rasa para estrutura em concreto armado da área de vivência,
será composta por pilares de seção circular de diâmetro de 25 cm com profundidade de 0,60
cm.

2.1.3 – Viga baldrame.

Execução de embasamento com alvenaria de cerâmica maciça de 5x10x20cm,
assentes com argamassa cimento, cal e areia média com traço 1:2:8.

2.1.4 – Reaterro de solo.

O solo proveniente da escavação será reaterrado ao lado da estrutura para
fechamento das laterais das valas.

2.1.5 – Compactação de solo.

O solo resultante do reaterro será compactado dentro da área de vivencia com
compactador manual ou pneumático elétrico ou à combustão para receber o piso.

2.2 – Superestrutura.

2.2.1 – Pilares.
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Estrutura de concreto armado composto de 4 pilares de Ø 25 cm com altura de
3,00m, para suportar a cobertura.

2.3 – Cobertura.

2.3.1 – Estrutura Metálica.

Estrutura metálica pintada com esmalte sintético, para receber telhamento
cerâmico tipo capa-canal.

2.3.2 – Cobertura em telha Cerâmica.

Cobertura da área de vivência com telha cerâmica tipo capa-canal

2.4 – Revestimento.

2.4.1 – Chapisco.

Aplicação de argamassa cimento e areia média com traço 1:4 com rolo de textura.
Com preparo manual e adição de emulsão

2.4.2 – Massa única.

Aplicação de argamassa cimento, cal e areia média com traço 1:2:8, sendo com
preparo e aplicação manual, com auxílio de taliscas com 10mm de espessura acabamento para
receber pintura.

2.4.3 – Selador.

Aplicação de selador acrílico em paredes com uma demão nos pilares e nas vigas.

2.4.3 – Pintura.

Aplicação de pintura com tinta látex acrílico com duas demãos nos pilares e vigas.

2.5 – Pavimento.

2.5.1 – Contra piso.

Aplicação de camada de argamassa cimento e areia média com traço 1:4, com
auxílio de betoneira no preparo e espessura de 60mm.

2.5.2 – Piso.

Aplicação de camada de concreto com fck 20MPa cimento, areia média e brita com
auxílio de betoneira no preparo, espessura de 70mm e juntas de poliuretano de 2x2m.

3 – ESPAÇO MULTIUSO

3.1 – Infraestrutura.

3.1.1 – Escavação manual de valas.
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Abertura de valas para recebimento da alvenaria de embasamento.

3.1.2 – Alvenaria de embasamento.

Execução de embasamento com alvenaria de cerâmica maciça de 5x10x20cm,
assentes com argamassa cimento, cal e areia média com traço 1:2:8.

3.1.3 – Reaterro de solo.

O solo proveniente da escavação será reaterrado ao lado do embasamento para
fechamento das laterais das valas.

3.1.4 – Compactação de solo.

O solo resultante do reaterro será compactado dentro da área de multiuso com
compactador manual ou pneumático elétrico ou à combustão para receber o piso feito em blocos
de concreto 10x20 cm.

3.2 – Pavimento.

Aplicação de blocos de concreto 10x20 cm em cama de areia.

4 – ESPAÇO EQUIPAMENTOS

4.1 – Infraestrutura.

4.1.1 – Escavação manual de valas.

Abertura de valas para recebimento da alvenaria de embasamento.

4.1.2 – Alvenaria de embasamento.

Execução de embasamento com alvenaria de cerâmica maciça de 5x10x20cm,
assentes com argamassa cimento, cal e areia média com traço 1:2:8.

4.1.3 – Reaterro de solo.

O solo proveniente da escavação será reaterrado ao lado do embasamento para
fechamento das laterais das valas.

4.1.4 – Compactação de solo.

O solo resultante do reaterro será compactado dentro da área de multiuso com
compactador manual ou pneumático elétrico ou à combustão para receber o piso em bloco de
concreto 10x20.

4.2 – Pavimento

Aplicação de blocos de concreto 10x20 cm em cama de areia.

5 – ACESSO

5.1 – Passagem.

5.1.1 – Calçada de passagem

Execução de calçada de concreto na passagem ou de transição entre os espaços de
vivência, multiuso e equipamentos conforme o projeto.

5. 2 – Calçada entorno.

Execução de calçada em concreto no entorno dos espaços de vivência e
equipamentos conforme projeto.

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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6.1 – Bancos

Execução de banco de concreto com assento em madeira conforme Manual de
Identidade Visual da academia de saúde, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-
bg.pdf.

6. 2 – Totem de atividade.

Fabricação e instalação de totem em estrutura metálica conforme Manual de
Identidade Visual da academia de saúde, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-
bg.pdf.

6.3 – Totens de identificação.

Fabricação e instalação de totem em estrutura metálica conforme Manual de
Identidade Visual da academia de saúde, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/141014-academia-da-sa--de-
bg.pdf.

7 – EQUIPAMENTOS

7.1 – Barras paralelas

Fabricação e instalação de equipamento de atividade física em estrutura metálica
conforme croqui de construção, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Croquis.zip.

7.2 – Espaldar simples.

Fabricação e instalação de equipamento de atividade física em estrutura metálica
conforme croqui de construção, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Croquis.zip.

7.3 – Barra fixa.

Fabricação e instalação de equipamento de atividade física em estrutura metálica
conforme croqui de construção, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Croquis.zip.

7.4 – Barras abdominal

Fabricação e instalação de equipamento de atividade física em estrutura metálica
conforme croqui de construção, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Croquis.zip.

7.5 – Plataforma abdominal

Fabricação e instalação de equipamento de atividade física em estrutura metálica
conforme croqui de construção, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Croquis.zip.

7.6 – Barras horizontal

Fabricação e instalação de equipamento de atividade física em estrutura metálica
conforme croqui de construção, disponível no endereço eletrônico:
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/academia/Croquis.zip.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa
execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial
descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade
dos termos de garantia contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos
instalados, desde que os mesmos não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria,
contrariando as recomendações dos fabricantes.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo
da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a
vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses,
período este em que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer
solicitação de reparos e danos por defeitos construtivos.

Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento
Definitivo, qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de
cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade
por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no código civil.

Todos os equipamentos e afins instalados, com os Certificados de Garantia desses
equipamentos, deverão ser entregues na prefeitura.

Riachão-MA, 07 de agosto de 2019.

_________________________________________________
PEDRO DE ALCANTARA PIRES SANDES

Eng. Fiscal
CREA-RO nº 230969403-7




