PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA:-

Implantação do Projeto de Proteção e Combate à
Incêndio do Estádio Municipal

LOCAL:-

Rua Miguel Sarkis, S/N°, Parque Industrial – Pedreira/SP

PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Pedreira.
CARACTERÍSTICAS:- Trata-se de obras para a adequação da estrutura
existente do Estádio Municipal para atender às exigências
do Decreto Estadual 63911/2018 que Institui o
Regulamento de Segurança Contra Incêndios das
edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo e dá
providências correlatas
GENERALIDADES:
1.1- As presentes especificações fixam normas a serem seguidas para os
serviços de adequação do Estádio para atender às normas de Segurança Contra
Incêndio.
1.2- A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua
forma, dimensões e concepção arquitetônica, memorial descritivo e ficará a
critério da fiscalização impugnar, e mandar refazer qualquer serviço que não
obedeça às condições do projeto.
1.3- O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas
necessárias às obras, tais como: andaimes, formas, etc., como também deverá
manter pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços
nos prazos previstos.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
2.1- Os serviços de adequação, compreende no fornecimento de materiais e mão
de obra para execução da obra.

(01-) RESERVATÓRIO:- Será instalado um reservatório metálico de 12m³ de
capacidade, apoiado sobre radier com espessura de 20 cm, armado, executado
em concreto FCK 30MPa, sobre estacas mecanicamente escavadas com
profundidade de 5m, armadas até a profundidade de 1,5m. O reservatório
Rua Epitácio Pessoa, 3 CEP – 13.920-000 Centro – Pedreira – S.P. Telefones – (19)-3893-3522 – FAX – 3893-3185 – CNPJ – 46.410.775/0001-36.
email – predeira@prefpedreira.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

contará com bomba centrífuga, contando com válvulas de retenção e registros de
acordo com o projeto e tubulação em aço galvanizado.
(02-) SISTEMA DE HIDRANTES:- A rede de distribuição de água para atender
o sistema de hidrantes será executada em tubo de PVC de ø60mm quando
enterrado e nas partes expostas será em aço galvanizado de ø65mm. Será
instalado abrigo para hidrante com registro globo angular de 45° e com
mangueira de incêndio de 20m. Voltado para o passeio público será instalado o
abrigo para registro de recalque tipo coluna, com as válvulas e tubulações
necessárias para atender a legislação vigente. Complementarmente será
instalada a central de alarme de incêndio, a botoeira para acionamento da bomba
e a sirene do tipo corneta.
(03-) SINALIZAÇÃO E EXTINTORES:- Serão instaladas as luminárias de
emergência, com autonomia de 6 horas. Serão instaladas também, as placas de
sinalização de saída de emergência, indicação de rota de fuga, de extintores e
hidrantes, em PVC, com pictogramas fotoluminescentes, de acordo com a NBR
13434 e com indicação do CNPJ do fabricante, conforme exigência do Decreto
63.911/2018. Serão instalados os extintores, localizados conforme o projeto, e
apoiados sobre suportes de piso em aço inoxidável.
(04-) SETORIZAÇÃO:- Em atendimento às normas de segurança de estádios
constantes no Decreto 63.911/2018 será feita a instalação de alambrado em tela
de aço galvanizado com montantes metálicos retos, com altura de 2,5m. Os
montantes serão engastados em brocas manuais de concreto, com profundidade
de até 3m com espaçamento de 2,4 m entre eles. Serão retirados os corrimãos e
guarda-corpos existentes, haja vista não atenderem às normas de segurança
vigentes, e serão substituídos por corrimãos em tubo de aço inoxidável escovado
com diâmetro de 1 ½” e montantes com diâmetro de 2” e por gradis de ferro
perfilado.
(05-) PORTÕES DE ACESSO:- Visando atender às normas de acesso e saída do
público, os portões deverão ser realinhados. Serão executadas estacas em
concreto armado com profundidade de 3m, sobre a qual serão apoiados os
pilares em concreto armado, com dimensões de 25x14 cm. Será executada
alvenaria em blocos de concreto com espessura de 14 cm, de acordo com o
projeto. Os portões serão engastados nos pilares e serão feitos em chapa, com
altura de 2,80m e largura conforme o projeto.
(06-) RAMPA DE ACESSO PARA TORCIDA:- Após a terraplanagem a ser
executada pela municipalidade, será executado o lastro em brita com espessura
de 5 cm, sobre o qual será executado o passeio de concreto, com concreto
moldado in loco, com acabamento convencional e espessura de 5 cm. O outro
acesso de torcedores receberá uma nova camada de concreto de 5 cm.
(07-) BASE DOS CONTAINERS:- Serão executadas bases de concreto armado
com tela de aço sobre lastro de brita. A fim de atender aos containers destinados
ao atendimento da necessidade de sanitários para a torcida visitante e ao
Rua Epitácio Pessoa, 3 CEP – 13.920-000 Centro – Pedreira – S.P. Telefones – (19)-3893-3522 – FAX – 3893-3185 – CNPJ – 46.410.775/0001-36.
Email – predeira@prefpedreira.com.br

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

Atendimento Pré-Hospitalar, serão deixadas esperas para o abastecimento de
água potável e para o esgotamento sanitário.

Pedreira, 06 de novembro de 2019.

___________________________________
Proprietário - Prefeitura Municipal de Pedreira
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