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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  às  normas  e  métodos  da  ABNT,
principalmente os dispostos na NBR 9050/2004;

 Em caso de divergência prevalecerá às cotas sobre as medidas em escala e
estas especificações.

 A escola possui sanitários e vestiários suficientes para suprir a infraestrutura de
apoio para uma perfeita funcionalidade da quadra.

1- SERVIÇOS PRELIMINARES :

 A placa da obra deve ser afixada no canteiro num prazo máximo de 3 dias após
a emissão da ordem de serviço e será de acordo com as especificações do
programa que gerir a obra;

 Retirada  das instalações  sobre  a  quadra,  (Tabelas,  Traves,  Redes Laterais,
entre outros.

 Isolamento completo da quadra com tapume, até altura de pelo menos 2 (dois)
metros.

2 - PREPARAÇÃO:
 Raspagem das camadas de tinta remanescente (componente esmalte).
 Correção das trincas e fissuras existentes com o corte e preenchimento com

mastique poliuretano.
 Lavação com jato de alta pressão para a retirada de impurezas e restos de

materiais 
 Aplicação de produto para a retirada de gorduras e possíveis micro-organismos

existentes na superfície a ser pintada 
 Secagem por completa da superfície a ser pintada 

3 - PINTURAS:

 Aplicação  de  base  primer  para  aderência  e  isolamento  da  superfície,
respeitando período de  secagem do material.
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 Aplicação de tinta a base de epóxi em 3 (três) demãos,  respeitando período de
secagem do material.

 Demarcação  de  faixas  esportivas  para  4  (quatro)  modalidades  desportivas
(Voleibol,  Basquete,  Futsal  e Handebol)  em tinta epóxi  em 3 (três) demãos,
respeitando período de  secagem do material.

 Aplicação do verniz final em 3 (três) demãos, respeitando período de secagem
do material.

4 – SERVIÇOS FINAIS:

  Ao final do projeto será feita a limpeza da obra e remoção dos tapumes.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução de toda a obra será acompanhada por um técnico responsável
da Assessoria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bombinhas, para verifi-
cação da fiel execução dos itens especificados em projeto e neste memorial des-
critivo.

Quaisquer dúvidas em relação a este memorial deverão ser dirimidas junto
ao profissional responsável.
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