
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
ASSUNTO: REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL  

LOCAL: RUA OITO S/N ESQUINA COM RUA TRES - CENTRO 

CIDADE: NOVA CANAÃ PAULISTA –SP. 

 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 ENTRADA DE ENERGIA. 

 

Fornecimento de padrão de entrada de energia em tensão trifásica na categoria t1, com medição em 

poste incorporado, do tipo 7,5 m x 200dan, com cabeamento em cobre 16 mm², e saída aérea, incluso 

fornecimento e art e declaração de carga para pedido de ligação. 

 

2 PLANTIO DE GRAMA 

 

2.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. 

 

Fornecimento e plantio de grama batatais, em placas, as placas devem ser alinhadas de lado a lado, 

para enraizamento uniforme  

 

 

3 IRRIGAÇÃO 

 

3.1 RESERVATORIO CILINDRICO HORIZONTAL – CAPACIDADE DE 10.000 LITROS 

 

Fornecimento Caixa d’agua tipo taça coluna cheia, com capacidade de armazenamento para 10000 (dez 

mil litros). Com altura de Coluna 4,80 metros e diâmetro de coluna 0,95 metros e taça com comprimento de 1,8 

metros e diâmetro de 1,90 metros contemplando uma altura total de 7,20 metros. Produzidas em chapa metálica 

com tratamento anticorrosivo na parte interna, e pintura em sua parte externa. Comtemplando em sua estrutura 

uma escada para acesso aO topo e uma abertura de diâmetro superior a 0,50 metros para eventuais manutenções. 

Com suporte para fixação. 

Implantação, fixação, e apuramento das duas caixas fornecidas. 

 

 
 

3.2 CONJUNTO MOTOR-BOMBA 7,5 CV HMAN = 14 A 26 MCA Q= 56 A 30M³/H 

 

Fornecimento e instalação de conjunto de bombeamento para sistema de irrigação, equipamento na 

tensão trifásica 220 v, A se instalada a nível da superfície, afogada pela altura do reservatório. 

 

 

3.3 CABO DE COBRE 2,5MM 



 

 

Fornecimento de material e mão de obra para execução de alimentação elétrica das válvulas, item 

3.11  

 

3.4 CABO DE COBRE 10 MM 

 

Fornecimento de material e mão de obra para execução de alimentação elétrica do conjunto de 

bombeamento, item 3.2  

 

3.5 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10 A 32 AMPERES 

 

Fornecimento de material e mão de obra para execução de alimentação elétrica das válvulas, item 

3.11  

 

3.6 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM PROGRAMADOR DIGITAL 4S, E CHAVE FLUXO AT 

COM PAINEL DE COMANDO 

 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de sistema de automação, do item 3, sistema 

de irrigação, com componentes para acionamento a distância.  

 

3.7 TUBO PVC PBA DN 50MM 

 

3.8 TUBO PVC PBA DN 75 MM 

 

3.9 TUBO PVC PBA DN 32MM 

 

Fornecimento de material e mão de obra para execução de instalação de encanamentos do sistema de 

irrigação, incluso conexões. 

 

3.10 ASPERSOR ROTOR COM RAIO DE 10 METROS  

 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de aspersor rotor com raio mínimo de 10 

metros, incluso ajuste de ângulos de rotação e altura de instalação.  

 

3.11 VALVULA ELETRICA 11/2’’ 24 VCA  

 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de válvulas elétricas para controle e 

seccionamento de partes do sistema de irrigação. 

 

 

3.12 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO. DN 1 ½.” 

 

Fornecimento de material e mão de obra para instalação de registro gaveta em latão fundido. 

 

 

 

3.13 LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO 



 

 

Fornecimento de mão de obra especializada para execução de locação de locação de rede de 

canalização, incluso fornecimento de equipamentos necessários. 

 

 

4 ABRIGO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO / FUNDAÇÃO RESERVATORIO 

 

4.1 CONCRETO USINADO FCK = 20 MPA 

 

Fornecimento de concreto usinado 20 mpa, para fundação do reservatório, item 3.1, e baldrame do 

item 4.3 

 

4.2 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO 

 

Mão de obra para lançamento e adensamento do item 4.1 

 

4.3 CERCA EM TELA DE AÇO GALVANILADO DE 2’’ COM MOURÕES DE CONCRETO E 

ARAME FARPADO DE PONTA INCLINADA. 

 

Fornecimento de material e mão de obra, para execução de cerca do tipo Alambrado, com altura de 

1,80 metros ou superior, com mourões de concreto e pontas inclinadas com arame farpado. 

 

4.4 PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GAÇVANIZADO ATÉ 2,50 METROS DE 

ALTURA COMPLETO 

 

Fornecimento de material e mão de obra para execução portão, nas medidas de 1,00 metro de largura, 

por 2,00 metros de altura 

 

4.5 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 25C, - COMPLETA 

 

Fornecimento de material e mão de obra para execução de brocas em concreto armado com diâmetro 

de 25cm 

 

5 ALOCAÇÃO DOS GOLS 

 

Item destinado a retirada com reaproveitamento do Gols, e implantação em novo local, devido a 

alocação das extremidades do gramado. 

 

 

6 RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DE RESERVAS 

 

6.1 CADEIRA LONGARINA METALICA PARA 3 LUGARES COM APIO PARA AS COSTAS 

 

Fornecimento de cadeiras do tipo longarinas, com assentos e encostos metálico para 3 lugares, 

devidamente, chumbadas com concreto, por meio de brocas. 

 

6.2 CHAPA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM 



 

 

Fornecimento de material e mão de obra para substituição parcial e manutenção dos bancos de 

reservas, por meio de trocas de chapas de policarbonato fume. 

 

7 PINTURA DE GRAMADO 

 

7.1 LOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 

 

Fornecimento de mão de obra e equipamentos para locação de sinalização das linhas do campo, 

incluso linha laterais, de fundo, pequenas áreas, grandes áreas, círculo central, e marcos importantes.  

 

7.2 TINTA LATEX ANTIMOFO 

 

Fornecimento de material e mão de obra, para serviço de pintura das linhas de campo dos itens, 7.1  

 

 

 

                                                                     NOVA CANAÃ PAULISTA SP, 11 DE OUTRUBRO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA                                                   THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA  
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