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VIDEIRA, NOVEMBRO DE 2019. 



MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS E 
FECHAMENTO COM GUARDA-CORPO METÁLICO NO GINÁSIO MUNICIPAL, 
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO. 

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos 
materiais a serem empregados na Reforma Preventivo contra Incêndios e 
fechamento com guarda-corpo metálico no Ginásio Municipal, município de Pinheiro 
Preto. 

 
RESUMOS DOS SERVIÇOS 

 
Este material refere-se a todos os materiais e serviços, destinados à 

Reforma dos  Equipamentos Preventivo contra Incêndios existentes, e, 
principalmente serão fechadas as áreas abertas com tubos de aço 
galvanizado de 1.1/4” e gradil de tubos horizontais 1” e verticais ¾”, e, em 
alguns casos serão fechados os espaços do guarda-corpo com cabos de aço 
de 2,4mm a cada 15cm de altura,  tudo conforme o memorial descritivo e 
Especificações Técnicas que segue abaixo: 

 
01 - GENERALIDADES : 

 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 
Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em 

escala e medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas. 
Caberá a empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de 
construção. 
E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões 

e licenças, evitando interrupções pôr embargo. 
Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 
Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne 

às fases de execução do projeto. 
Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, 

projeto, caderno de encargos e este memorial. 
O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 
Será de responsabilidade do construtor o cálculo da estrutura de elementos da 

edificação, tudo de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, 
seguindo-se as orientações previas do Eng. Responsável da Prefeitura Municipal, devendo 
os mesmos serem encaminhados para aprovação final do engenheiro fiscal, da Prefeitura 
Municipal 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e 
memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser 
esclarecidos pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal. 

Fica estabelecido como fck mínimo 20 Mpa. 
A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e 

outros materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações 
deverão  ser  custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato 
dos ensaios solicitados serão suspensos à execução imediata dos serviços, até a liberação 
da fiscalização. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o 
Eng. Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da 
Prefeitura Municipal e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 
até as 12 e das 13 até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo 
de 4 horas diárias sempre no mesmo horário. 

As normas NTAs encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

01 – SINALIZAÇÃO SAÍDA, ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA: 
 

Todos os equipamentos serão revisados e substituídos conforme a necessidade,  
tais como: 
- Placa de Sinalização de Abandono de Local “Luminosa”; 
- Placa de Sinalização com seta de Direção “Luminosa”; 
- Bloco Autônomo de Luz Emergência c/ Lâmpada PL-9W/6Vcc; 
- Bloco Autônomo de Luz Emergência c/ 2 Faróis de 55W/12Vcc; 
- Tomada FN+T p/ Alimentação de Bloco e Placas de Iluminação Emergência; 
- Fio Cobre Isolado 2,5mm; 
- Eletroduto PVC Rígido ¾” aparente, incluso conexões; 
- Canaleta 20x10 p/ fixação; 
- Fio CCI 2 pares; 
 

 
02 – EXTINTORES: 

 
Todos os equipamentos serão revisados e substituídos conforme a necessidade, 
tais como: 
- PQS 4 KG Extintor de Pó Químico Sêco; 
- Pictograma p/ Extintor de Pó Químico tipo ABC 4 KG; 

 
03 – SISTEMA DETECÇÃO E CENTRAL DE ALARME: 

 
Todos os equipamentos serão revisados e substituídos conforme a necessidade, 
tais como: 
 
-    Central de Alarme Automática Autonomia de 2 horas c/ 12 Laços 220V/26Vcc; 
-  Detector de Fumaça 24 Vcc; 
- Acionador Alarme tipo Quebra-vidro c/ sirene conjugada 24Vcc; 
- Eletroduto Vermelho ½”; 
-    Fio CCI 2 pares; 
- Condulete ½” Vermelho; 
- Abraçadeira ½’ Vermelha; 
- Cotovelo/Joelho ½” Vermelho; 
- Adaptador ½” vermelho; 
- Luva de encaixe p/ Eletroduto ½” vermelho; 
- Parafuso Philips 6mm; 
- Espelho Cego ½”; 
- Bucha 6mm; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
04 – GUARDA-CORPO E CORRIMÃO: 

 
Serão utilizados materiais de Aço Galvanizado, sendo instalados da seguinte 

maneira: 
- Guarda-corpo de Aço Galvanizado de 1,10m, Montantes tubulares de 1.1/4” 

espaçados de 1,20m, Travessa superior de 1.1/2”, Gradil formado por Tubos 
Horizontais de 1” e Verticais de ¾”, fixado com chumbador mecânico (serão 
utilizados nas escadas do Palco e escadas de acesso ao Mezanino pela 
Arquibancada), totalizando 11metros lineares; 

- Corrimão Simples Diâmetro Externo 1.1/2” em Aço Galvanizado (serão 
utilizados na Escada Banheiros e Vestiários), totalizando 22 metros lineares; 

- Guarda-corpo de Aço Galvanizado de 1,10m, Montantes tubulares de 1.1/4” 
espaçados de 1,20m, Travessa Superior de 1.1/2” vazados para a instalação 
de Cabos (serão utilizados no primeiro degrau da arquibancada e nas escadas 
de acesso às arquibancadas), totalizando 65 metros lineares; 

- Cabo de Aço 2,4mm (serão instalados à cada 15cm de altura para o 
preenchimento dos vãos do guarda-corpo das arquibancadas e demais 
acessos), totalizando 348 metros lineares; 

- Clips de Fixação de Cabo de Aço (para esticar e travar os cabos de aço), 
totalizando 70 peças; 

- Serralheiro com encargos complementares (mão de obra totalizando 16 horas); 
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    Jean Marcelo Ziero 
 
    Arquiteto e Urbanista 
 
    CAU/BR A32454-0 
 
    Depto Técnico – AMARP. 
 
 
 
 
 
 

Videira, 11 de Novembro de 2019.



 


