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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(MEMORIAL DESCRITIVO)

OBRA:

“CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE BASQUETE STREETBALL, NO MUNICÍPIO
DE JACIARA - MT"

ASSUNTO:

ARQUITETURA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA – MT

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT outubro – 2021.



1.0 INTRODUÇÃO:

Coordenadas Geográfica.

Endereço: ENTRE RUAS 08 E 09, BAIRRO ZÉ ARAÇÁ, JACIARA - MT

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações, para a execução dos serviços de
construção de uma quadra de Basquete Streetball, com a finalidade de garantir material apropriado,
durabilidade e resistência ao empreendimento.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1- Serviços técnicos

A limpeza do terreno não será necessária.

A contratada deverá instalar a placa de obra no tamanho modelo Estado de Mato Grosso nas dimensões de
2,50mx1,25m.

Deverá ser executado barracão de obra com dimensões de 2,00 x 3,00m, totalizando 6,00m², para depósito de
materiais.

O Isolamento da obra deverá ser executado com a utilização de TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E
LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) E ESTRUTURA
DE MADEIRA PONTALETEADA.



Deverá ser executado, Sanitário com 1,50x1,50m, no canteiro de obra em chapa de madeira compensada.

A contratada será responsável pela ligação provisória das instalações hidrossanitária para a obra.

As instalações provisórias de energia serão de responsabilidade da contratante.

A locação da obra deverá ser feita utilizando gabarito de tábuas de madeira observando rigorosamente os esquadros,
alinhamentos e níveis, em concordância com os projetos em anexo, levando em consideração o perímetro da quadra
18,10+18,10+14,25+14,25, onde totaliza 64,70m de locação.

2. PISO DA QUADRA E CALÇADA

A área onde será executado o piso (quadra e calçada) será regularizada, nivelada e compactada mecanicamente com
a utilização de placa vibratória.

As calçadas deverão ser executadas em concreto moldado no local, não armado, com acabamento convencional, e
com espessura de 6,00cm.

Para a execução do piso da quadra, após a regularização e compactação, deverá executar um lastro de concreto
magro, com espessura de 3,00cm, posteriormente será executado sobre o lastro, piso em concreto, estruturado com
tela soldada e concreto usinado, fck mínimo de 20 Mpa, espessura de 8cm, devidamente desempenado, e tratado
com estuque e lixamento.

Em hipótese alguma será admitido qualquer tipo de empossamento de água na área da quadra, sendo que tal falta
deverá ser reparada pela contratada refazendo-se o serviço, sem custos para a contratante.

Receberá acabamento em tinta epoxi a duas demãos em toda área interna ao alambrado 18,10 x 14,10, onde totaliza
255,21m² e demarcação das faixas conforme detalhe em projeto, também em tinta epoxi.

3. FECHAMENTO

3.1. MOVIMENTO DE TERRA

Serão executadas as aberturas de valas com escavação manual em fundações com prof. até 2 mts em solo de 1ª
categoria; e apiloamento de fundo de valas com compactador de solos a percussão.

3.2.  FUNDAÇÃO

A fundação para a execução do alambrado deverá seguir as seguintes especificações:

Deverão ser confeccionadas as estacas brocas de concreto armado fck 20MPA armadas com aço CA 50 8.0MM e CA
60 5.0MM escavadas a trado.

A mureta será confeccionada em canaletas de blocos de concreto dimensões 14x19x39cm, com enchimento graute
20 MPA e ferro CA 50 8.0MM corrido.



3.3. ALAMBRADO

Será fornecido e instalado alambrado para quadra esportiva, estruturado em tubo de aço galvanizado costurado
diâmetro 2” e tela de arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada de 5x5cm, inclusive acabamentos, com altura de
6,00m ao fundo de tabela, e altura variável nas laterais da tabela, conforme detalhe de projeto.

4. EQUIPAMENTOS

Será obrigação da contrata o fornecimento e instalação da Tabela de Basquete, devendo a mesma ser produzida
industrialmente com qualidade igual ou similar à VITA ESTRUTURA FIXA BASKET PLUS.

Sua fundação deverá ser executada em acordo com o projeto, de fundações, obedecendo as orientações do
Fabricante, com dimensões mínimas ao contemplado em projeto e orçamento.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra será concluída após o término dos serviços acima especificados. A executante deverá entregar a obra livre de
sujeiras e entulhos e outros detritos existentes.

6. PAISAGISMO

A GRAMA EM PLACA e PALMEIRAS, especificada em projeto serão plantadas em solo limpo, revolvido e com uma

camada de cinco centímetro de terra vegetal (terra preta).
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