
 

 

Memorial Descritivo 

Interessado: Secretária Municipal de Esportes  

Obra: Reforma da Pista de Skate 

Endereço:  Rua Guaracuí, S/N° – Vila Nova 

Município: Registro – SP 

Latitude : 24° 2942.65" S 

Longitude: 47° 4953.79” O 

 

 
 
Placa de identificação para obra 
1) Será medido por área de placa executada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 
referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 
cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento 
anticorrosivo resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 
mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, 
conforme especificaçõesdo Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de 
São Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não 
remunera as placas dos fornecedores. 
 



 

 

Limpeza complementar com hidrojateamento 
1) Será medido por superfície de área limpa (m²). 
2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra 
necessária para a execução do serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio 
de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando 
necessário. 
 

Acrílico para quadras e pisos cimentados 
1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência 
(m²). 
2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta 
resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, 
maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil Poliesportiva da 
Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou 
Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da 
Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 
dos serviços de:limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da 
tinta acrílica, uma demão como primer, com a tinta diluída em 40% de água, duas demãos de 
acabamento, com a tinta diluída em 20% de água, conforme especificações do fabricante; não 
remunera o preparo de base, quando necessário. 
 

Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática 
1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de montantes verticais, barras horizontais e gradil em aço 
galvanizado a fogo, soldados pelo processo automático de eletrofusão, malha de 65 x 132 mm, 
constituído por barras verticais de 25 x 2 mm e fios horizontais com diâmetro de 5 mm; pilares 
metálicos para chumbamento e/ou sapata para fixação; tratamento superficial por galvanização 
a fogo conforme norma ASTM-A123/123M-2017,parafusos antifurto, acabamento com pintura 
poliéster a pó aplicada eletrostaticamente, em várias cores; inclusive materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil por meio de 
chumbamento com concreto ou engastado com chumbadores de aço. Não remunera os 
arremates de acabamento, fundação e muretas. 
 

Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção 
dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a 
mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 
20 MPa. Norma técnica: NBR 12655. 
 

Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência 
mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W 
1) Será medido por medido por unidade de luminária instalada (un). 
2) O item remunera o fornecimento de luminária LED solar integrada com suporte para fixação 
em poste de 7 a 8 metros, com as seguintes características: consumo do sistema 80W, tensão 
de trabalho mínima de 3.7Vcc, autonomia mínima de 6 h de funcionamento com potência total, 
16 h dimerizado em 50% (carga total em dia de sol), temperatura da cor padrão entre 5.000 k e 
6500 K, vida útil estimada da célula fotovoltaica de 90% até 10 anos, 80% até 25 anos, bateria 
5 anos, circuito elétrico 10 anos, fluxo luminoso de 8000 lm e eficiência da luminária mínima de 
130,5 lm/W; grau de proteção mínimo IP65, grau de impacto mínimo IK 08; referência 



 

 

comercial: CLS-UF80 da Conexled, Atlas All in One 80W da Fotovolt, EIF-80W da Lightsolar ou 
equivalente. Remunera também equipamentos, materiais, acessórios e a mão de obra para a 
instalação completa da luminária. 
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