MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: Município de Vista Alegre do Prata
ENDEREÇO DA OBRA: Rua Olivo de Carli
OBRA: Bancos de Reservas e Árbitros do Estádio Municipal

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços a serem executados para a
construção dos bancos de reservas e árbitros do Estádio Municipal.

1- ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
1.1 - PREPARAÇÃO: a cerca existente será deslocada para a parte de trás dos bancos,
sendo necessária a construção de uma mureta em torno de 1m de altura para contenção. Para
a base dos bancos será necessária uma drenagem para conter a umidade do solo. A base de
concreto ficará a cargo do Município, que será executada conforme projeto estrutural.
1.2- ESTRUTURA MÉTALICA: em cima da base de concreto será fixada com chumbadores a
estrutura metálica do conjunto de bancos compostas de perfis tubo retangular 40x60x2mm
com pintura esmalte na cor cinza escuro, conforme projeto arquitetônico.
1.3- ASSENTOS: os assentos serão em polipropileno de alta resistência na cor amarela, com
as dimensões de 420 x 450 x 350mm (largura x profundidade x altura), devem ter furos para
escoamento da água, conforme projeto arquitetônico.
1.4- FECHAMENTO: o fechamento da estrutura dos bancos será feito com chapas de
policarbonato alveolar espessura de 10mm entre os arcos metálicos, na cor fumê, com
proteção U.V., conforme projeto arquitetônico.
1.6 – LIMPEZA: Após a conclusão dos trabalhos deve ser feita a devida limpeza do local.

2- GARANTIAS
A obra deverá ser acompanhada por um responsável técnico para que a fiscalização dos
serviços sejam executados de acordo com as especificações técnicas exigidas para tal e ter
uma garantia mínima de 05 (cinco) anos. Os produtos utilizados devem ser de boa qualidade.
Terá o prazo de 30 dias para ser concluída, data a contar a partir do início dos trabalhos.

3- CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena
utilização da obra, bem como a devida prestação de contas.
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