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1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Trata-se Reforma da Quadra da Praça Primavera, localizada na Rua Osmar Rodrigues 

da Nova, Bairro Centro, no município de Treze Tilias – SC. 

 

2. GENERALIDADES 

 

Este memorial descritivo tem por objetivo complementar os desenhos relativos ao 

projeto da Reforma da Quadra da Praça Primavera, no município de Treze Tilias – SC. 

A obra será composta por: substituição de quadra de areia para quadra de grama 

sintética e execução de caixa de areia.  

Alterações na obra só serão permitidas por meio de aviso prévio ao engenheiro 

responsável pelo projeto e ao fiscal da obra, qualquer item executado diverso ao 

projetado sem autorização incluindo defeitos (substituição, reparos ou mesmo refazer 

o serviço) acarretará em custos adicionais que serão de inteira responsabilidade da 

empresa vencedora do processo licitatório. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas: 

 

 Da AMMOC, responsável pelo projeto;  

 Da Empreiteira, com os Responsáveis Técnicos pela execução. 

 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo 

que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas 

especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico 

pelo projeto. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 

construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre 

organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 
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entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 

mesma. 

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, diário de 

obras, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os 

cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 

Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização 

antes de começar a ser utilizado.  

No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 

especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua 

utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do 

projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 

complementares. 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e apresentar para o 

órgão contratante: 

 

a) ART de execução; 

b) CEI da Previdência Social; 

c) Diário de obra. 

 

3. SERVIÇOS INICIAIS  

 

3.1 PLACA DE OBRA 

 

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo. Conforme exigido pela 

fiscalização, a obra deverá possuir placa indicativa em conformidade com cores, medidas, 

proporções e demais orientações contidas no presente Manual e deverão ser 

confeccionadas em chapa plana, com material resistente às intempéries, metálicas 

galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, as informações deverão estar 

em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso 

não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência 

ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. 

A placa será afixada pelo Agente Promotor/Mutuário, em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado para a via que 
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favoreça a melhor visualização. Deverão ser mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 

obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade, 

ou ainda por solicitação da fiscalização. 

Deverá ser fixada uma placa conforme modelo abaixo e outra conforme exigências do 

agente financiador. 

 

 

As dimensões  da placa padrão AMMOC serão de 2,00 m x 1,25 m. 

 

3.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

A empreiteira será responsável pelas instalações de forma a garantir o fornecimento 

de água e energia elétrica, e, portanto, deverão seguir as orientações que constam dos itens 

específicos deste memorial. 

 

4. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGEM  

 

Inicialmente será efetuada toda a remoção de forma mecanizada da areia existente da 

quadra. O destino desse material será orientado pela municipalidade. Será necessário 

remover parte do alambrado, o suficiente para liberar o acesso das máquinas.  

Os drenos existentes deverão ser abertos e reparados se necessário. Os novos 

projetados deverão seguir rigorosamente detalhes e locações.   
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Incialmente, serão abertas as valas nas dimensões especificadas respeitando as 

inclinações. Posteriormente a vala deve ser envolta por manta geotêxtil, a fim de impedir que 

a mesma seja obstruída. Deve ser assentado o tubo de dreno corrugado, flexível e perfurado 

em PEAD. O reaterro será executado em brita.   

A drenagem do campo de futebol será constituída por trincheiras drenantes do tipo 

espinho de peixe. 

 

4.1 DESTINO DAS ÁGUAS 

 

O deságue final da praça será na rede pluvial pública.  

 

5. CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 

 

5.1 BASE BRITADA  

 

Após a remoção de areia do terreno e executada e reparada a drenagem, será 

realizada a regularização do leito. O terreno deverá ser devidamente compactado com 

máquina apropriada ao tipo de solo, nos dois sentidos, de maneira a obter um adensamento 

adequado a resistir às cargas sem sofrer deformações (85% terreno natural). 

A base britada só deve ser executada após a preparação do solo estar perfeita. O 

terreno deve ser apiloado fortemente e nos pontos em que se apresentar pouco resistente, a 

terra deve ser removida e substituída pôr material adequado. 

A base deve ser executada depositando sobre o solo uma camada de 

aproximadamente 10 cm de brita graduada, a qual deve ser nivelada e compactada, repetindo 

esta ação até alcançar o nível desejável. 

A camada de regularização com pó de pedra tem por finalidade dar o acabamento fino 

na base executada, para execução desta camada, coloca-se pó de pedra na menor 

quantidade possível (em torno de 2cm), para regularização de pequenos buracos e 

irregularidades remanescentes (pontas de parede, pequenas saliências) da camada inferior 

devido à grande granulometria dos materiais utilizados. 

Esta camada deve ser compactada nos dois sentidos, podendo se utilizar para isto rolo 

manual, desde que a peso seja superior a 350 Kg. 

 



7 

 

5.2  GRAMA SINTÉTICA 

 

Com a base finalizada, deve ser instalada a grama sintética cor verde, a qual deverá 

ser colocada por empresa especializada com rolos sob medidas para a quadra, e cor branca 

para demarcação das linhas de jogo. 

Especificações: 

• Composição da Superfície: 100% Polietileno alta densidade 

• Fio Importad: Polietileno monofilamento 

• Altura dos Fios: 52 mm 

• Distância entre Fileiras: 15 mm 

• Peso: 1,80 Kg/m2 

• Densidade: 12.000 fios/m2 

• Base Interna: Tela 100% polipropileno 

• Base Externa: Látex Estireno / Butadieno + PUPU 

• Cor: Verde oliva e branca 

• Altura total: 52mm 

• Denominação do fio: 8.800 Dtex 

• Largura do rolo: 4.0m/ padrão 

• Tratamento protetor: Estabilizado Anti-U.V e Anti-Estático 

• Base para instalação:Concreto/asfalto 

• Método das emendas: Costura ou Colagem (Tape) 

• Garantia contra defeito de fabricação/instalação: 5 anos 

• Durabilidade: 06/08 anos 

• Condutibilidade eletrostática: Inferior a 1,6 Kv 

• Flamabilidade: Não alastra o fogo 

• Proteção Microfresh®: Solução antifúngica e antibactericida 

• Pontos por m²: 12.000m² 

• Composição: Fibra blenda de polinylon 

• Processo de fabricação: Tufagem 

• Espaço entre carreira: 5/8 monofilamento 

• Cobertura final da manta superior: Emborrachamento / látex 

• Solidez a luz e abrasão:  

• Aprovada conforme a norma americana ASTM-2859; Padrões aprovado pela FIFA  

• Norma ABNT NBR 8810/85:  
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• ABNT NBR 8430/84. 

 

6. CAIXA DE AREIA  

 

A base da caixa de areia deve ser regularizada de forma a se obter um caimento 

mínimo de 1% para os fundos, onde a água será direcionada à um dreno. Em toda a área da 

caixa deverá ser implantada manta geotêxtil para que a areia não obstrua o dreno.  

Após preparada a base, deverá ser executada uma mureta de 0,50m de altura em 

blocos de concreto em todo o perímetro da caixa de areia. Sobre a mureta, serão fixados os 

postes retangulares metálicos, galvanizados à quente com camada de zinco (média de 

275g/m²), de dimensões 04x06x158 cm, podendo haver adaptações conforme a situação. O 

poste é vedado com tampa plástica e fixadores poliamida para fixação do gradil, acessórios 

com proteção anti-UV. 

A distância entre postes é de 2,50 m, conforme o padrão das fabricantes de cerca. Em 

alguns casos será necessário adaptar essa distância. O número de fixadores por poste é de 

4 unidades. 

A cerca em gradil deverá ter arames galvanizados por imersão a quente (conforme 

norma 10244-2, Classe D), camada de zinco mínima de 70 g/m², diâmetro mínimo do arame 

de 4,75 mm e malha de 5 x 20 cm. A altura do gradil deve ser de 1,53 m. 

O detalhe de fixação se encontra no projeto arquitetônico. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já foi referido em outras passagens deste Memorial, mas é bom reforçar alguns itens. 

É sempre conveniente que seja realizada uma visita ao local da obra para tomar 

conhecimento da extensão dos serviços. 

• Sugestões de alterações devem ser feitas ao autor do projeto e à fiscalização, 

obtendo deles a autorização para o pretendido, sob pena de ser exigido o serviço como 

inicialmente previsto, sem que nenhum ônus seja debitado ao Contratante. 

• O diário de obra deverá ser feito conforme modelo fornecido pela assessoria de 

planejamento da prefeitura de Treze Tilias. Deverá ser mantido na obra e preenchido 

diariamente. 
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