
 MEMORIAL DESCRITIVO - ADEQUAÇÕES 
 

 

Obra: Reforma Módulo Esportivo de Selbach/RS. 

Local: Av. Jacuí. 

Programa: Esportes e Grandes Eventos Espotivos. 

Contrato nº: 1007082-50  

SICONV: Convênio nº 788627       Proposta nº: 362792012 

Procedente: Mistério dos Esportes 

Proponente: Prefeitura Municipal de Selbach/RS. 

 

 

1. Objetivo:  

 

O presente memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais 

que serão utilizados na reforma do Módulo Esportivo da cidade de Selbach/RS, 

CONFORME ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. Fica valendo a 

descrição dos serviços do primeiro memorial, além destas especificções. 

 

2. Demolição da abertura da porta do banheiro do PND: 

 

Como uma sala existente será transformada em dois banheiros para PND, 

além da parede que deverá ser construída conforme especificações feitas no 

primeiro memorial, deverá ser aberta uma nova porta, conforme consta no 

memorial e planta. 

 

3. Vergas e contra-vergas banheiro PND: 

 

Com a abertura das portas e novas janelas, serão executadas vergas e contra-

vergas, foi corrigido no orçamento o quantitativo referente a este serviço na 

planilha orçamentária. A maneira executiva está descrito no primeiro.  

 

4. Portas que serão substituídas nos banheiros e vestiários: 

 

Todas as portas dos gabinetes sanitários chuveiros serão substituídas, o seu 

quantitativo foi corrigido no orçamento, além de estarem destacadas as portas 

que serão trocadas na planta em anexo. Serão trocadas também as portas de 

entrada dos banheiros e vestiários conforme planta e orçamento. As 

especificações técnicas estão no primeiro memorial descritivo. 

 
 



5. Itens acima do valor de SINAPI conforme Ofício nº 3554/2014 – GIDUR PF: 

 

No item 2 do ofício acima mencionado foram apontados dois valores acima do 

sinapi, ou seja, o item “f” e o item “h”. No caso do item “f” foi considerado outro 

código de referência, o 73829/001 sendo que este está dentro do valor do 

sinapi, considerando o BDI de 21,34%. Já o item “h” está dentro do valor do 

sinapi, uma vez que o valor cotado no mesmo é de R$20,08 (Sinapi/maio) mais 

21,34% de BDI equivale a R$ 24,36, e o mesmo está orçado em R$ 24,16.   

 

 

6. Itens orçados a mais para adequação do projeto: 

 

Com a adequação e correção da planilha orçamentária conforme ofício nº 

3554/2014 de 8 de Julho de 2014, alguns serviços puderem ser incluídos e outro 

acrescidos a metragem. Foi o caso das portas de entrada dos banheiros e 

vestiários que não estava anteriormente contemplada, o aumento da área do 

telhado para ser pintado e o aumento no guarda-corpo do mezanino em 28cm, 

conforme exigência do Corpo de Bombeiros.  

 

7. Considerações finais: 

 

O prazo de execução da obra permanece inalterado, segue em anexo o novo 

cronograma de físico-financeiro assim como planilha orçamentária e plantas em 

anexo.  

 

 

Selbach, 10 de julho de 2014.  

 

 

 

 

-Responsável Técnico                                        Prefeito Municipal 


