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ANEXO VIII

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO

1. FIRMA INTERESSADA NO PROJETO

2. LOCALIZAÇÃO DO FUTURO ESTABELECIMENTO

3. NATUREZA DO ESTABELECIMENTO:

4. RESPONSÁVEL PELO PROJETO

5. ÁREA DO TERRENO

6. ÁREA A SER CONSTRUÍDA:

7. ÁREA ÚTIL

8. RECUO DO ALINHAMENTO DA RUA:
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9. DURAÇÃO PROVÁVEL DA OBRA:

10. PAREDES:

11. FUNDAÇÕES
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12. PÉ DIREITO:

13. MADEIRAMENTO E COBERTURAS

14. FORROS
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15. ABERTURAS:

16. REVESTIMENTO GERAL:

Rua General Osório, nº 161 - Três Passos/RS – Cep 98600-000
Fone (55) 3522 0406 – site: www.trespassos-rs.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

17. PAVIMENTAÇÃO

18. IMPERMEABILIZAÇÃO
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20. INSTALAÇÕES DE ÁGUA

21. SISTEMA DE ESGOTO

22. PINTURA GERAL
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23. CUSTO PROVÁVEL DA OBRA

Três Passos,  de  de .

_________________________________________
Assinatura e carimbo do Eng. Responsável
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	Caixa de texto 1: Razão Social e CNPJ
	Caixa de texto 1_2: Beneficiamento e industrialização de XXXXXXX
	Caixa de texto 1_3: Eng. Agrônomo XXXXXXXX CREA XXXXXX
	Caixa de texto 1_4: O terreno possui área igual a xx.xxxm² (xx ha).
	Caixa de texto 1_5: A área total (construída/a ser construída) totaliza XXXX m² (XXm²) sendo composta pela Indústria de XXXXX (XX m²), Câmera fria (XX m²), Administração/Refeitório/Sanitários (XX m²), Casa de máquinas (XX m²) e Casa da Caldeira (XX m²) etc...
	Caixa de texto 1_6: A Índustria de XXXX distancia-se XX m (xxxxx metros) da pista de rolamento da rodovia.
	Caixa de texto 1_7: O estabelecimento estará localizado no Município de Três Passos (RS), na Localidade de XXXXX, Distrito XXXXXX, nas proximidades da (ponto de referência).
	Caixa de texto 1_8: A área útil é composta por X.XXX m² ( XX ha)
	Caixa de texto 1_9: A conclusão da obra está prevista para aproximadamente XXX meses.
	Caixa de texto 1_10: Texto exemplo:
- As paredes são/serão com tijolos cerâmicos furados, assentados com argamassa (traço 1:2:8 - cimento:cal:areia). A espessura final resultante, após o revestimento, é/será de aproximadamente XX cm (xxxx centímetros).
- As paredes internas da indústria de XXXXXX são/serão de alvenaria impermeabilizadas com azulejos de cores claras, ou outro material aprovado pelo SIM/TP, com altura de Xm (xxxx metros). Acima, as paredes são/serão revestidas com reboco, cobertas por tinta acrílica especial para interiores. O encontro entre o reboco e o azulejo será elaborado para não resultem arestas vivas (prováveis depósitos de sujeira). Externamente as paredes são/serão revestidas com recobo e cobertas por pintura acrílica especial para exteriores.
- Os encontros das paredes entre si e com o piso são/serão arredondados.
- A câmara fria tem/terá paredes internas compostas por painés isotérmicos.
	Caixa de texto 1_11: Texto exemplo:
- As fundações dos elementos pré-moldados (pilares - já existentes) são constituídas por sapatas isoladas, confeccionadas em concreto armado. As fundações dos demais elementos são/serão formadas por sapatas corridas. Estas tem/terão profundidade adequada, observando transferência de carregamento em solo com capacidade de suporte. As demais fundações serão compostas por placas de concreto com no mínimo XX cm (xxxxx centímetros) de espessura, alvenaria (tijolo maciço) e viga baldrame, com seção de concreto e área de aço compatíveis com as solicitações.
	Caixa de texto 1_12: Texto exemplo:
- As dependênmcias de trabalho tem/terão pé direito mínimo aproximado de X m (xxxxx metros), com exceção do laboratório que terá aproximadamente X,XX m (xxxxx metros e xxxxxx centímetros). Nos vestiários, refeitório e salas administrativas o pé direito é/será de aproximadamente X m( xxxxxx metros).
	Caixa de texto 1_13: Texto exemplo:
- A estrutura da cobertura é/será composta por elementos pré-moldados (pilares e vigas), terças metálicas e telhas de aluzinco trapezoidais com espessura de XXX mm (chapa nºXX)
	Caixa de texto 1_14: Texto exemplo:
- Enquadrando-se nas exigências do SIM/TP: dispensa-se o uso de forro quando as coberturas forem feitas com estruturas metálicas refratárias ao calor solar e que sejam vedadas perfeitamente a entrada de insetos, pássaros, etc.
- Serão utilizados forros nas dependências administrativas, refeitório, sanitários, hall, local de higienização e laboratório. Estes serão confeccionados com material de superfície lisa (PVC), resistente à umidade e ao calor, aprovados pelo SIM/TP.
	Caixa de texto 1_15: Texto exemplo:
- A porta de acesso pessoal da indústria de xxxxxxxxx é/será de xxxxxxxxxxx com largura de XXX m ( xxxxx m) com visor de tela ou vidro, dotada de cortina de ar para impedir a entrada de insetos. As portas destinadas à circulação interna tem/terão às mesmas dimensões descritas anteriormente para a porta de acesso. Estão são/serão confeccionadas em material metálico (ou outro aprovado pelo SIM/TP), impermeável e resistente a corrosão e as higienizações.
- As janelas da indústra de xxxxxxxxxx são/serão de caixilhos metálicos, instalados nas alturas (peitoris) de XXX m (xxxx metros) de altura do piso interior, com parapeitos em plano inclinado (chanfrados) e revestidos com azulejos (ou outro material aprovado pelo SIM/TP), em ângulo mínimo de 45º (quarenta e cinco graus). São/Serão adequadas e amplas para garantir ventilação satisfatória e providas de tela a prova de insetos.
- O refeitório, sala administrativa e sanitários tem/terão abeturas compatíveis com suas utilizações, respeitando as perscrições normativas e legislação local.
- São/Serão utilizados óculos para favorecer o fluxo operacional, dotados de cortinas de ar ou tampas articuladas metálicas, protegidas contra a corrosão ou inoxidáveis, impermeáveis e resistens a higienizações.
	Caixa de texto 1_16: Texto exemplo:
- Descrito no item 10, ou informações complementares
	Caixa de texto 1_17: Texto exemplo:
- A totalidade da área industrial é/será pavimentada com piso constituído de material impermeável, antiderrapante, resistente a ataques ácidos e de fácil hifienização. São/Serão observados declives variando de 1,5% a 3% (um e meio a três por cento) em direção as canaletas coletoras, a fim de permitir uma perfeita drenagem das águas residuais. Estas, possuem/possuirão fundo cônico, com declive de 3% (três por cento) em direção aos coletores. As arestas vivas formadas pelas junções entre piso e paredes serão arredondadas.
- A câmara fria tem/terá piso com isolamento térmico, constituído por material impermeável, resistente a variações de temperatura e ataque ácido.
- As demais dependências (refeitório, cozinha, sala administrativa, sanitários, etc.) tem/terão piso cerâmico esmaltado PI IV, compatível com sua utilização.
	Caixa de texto 1_18: Texto exemplo:
- O respaldo das vigas baldrame e da alvenaria de embasamento são/serão chapiscadas com cimento e areia, sem impermeabilizante (espessura aproximada de 3mm), revestidas com argamassa de cimento e areia (espessura mínima de 1,5cm) com aditivo impermeabilizante hidrófugo (na dosagem recomendada pelo fabricante). Sendo a largura dos baldrames igual à da alvenaria do andar térreo, estes, juntamente com a alvenaria de embasamento receberam/deverão receber revestimento impermeabilizante lateralmente, pelo menos 15 cm (quinze centímetros) abaixo do nível do respaldo dos baldrames. Sobre o revestimento impermeabilizante foi/será aplicada emulsão asfáltica. Os tijolos, até a terceira fiada acima da viga de fundação, são/serão assentados com argamassa impermeável.
	Caixa de texto 1_19: Texto exemplo:
- São/Serão dispostas conforme projeto anexo, com o objetivo de atender as exigências do processo industrial, sendo disponibilizada em quantidade e qualidade condizentes com a demanda.
- Obedecem/Obedecerão as prescrições normativas referentes a Instalações Hidrosanitárias.
	Caixa de texto 1_20: Texto exemplo:
- A indústria possuirá rede de esgoto conectada a tubos coletores, ligados ao sistema geral de escoamento, dotado de canializações amplas e que permitam a perfeita drenagem das águas residuais.
- Obedecem/Obedecerão as prescrições normativas referente a Instalações Hidrosanitárias.
	Caixa de texto 1_21: Texto exemplo:
- A pintura obedeceu/deverá obedecer as seguintes etapas: preparação para a superfície, aplicação de fundos, massas e condicionantes e aplicação da pintura.
- Todas as etapas de acordo com as normas relativas a este serviço publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

	Caixa de texto 1_22: 
	Caixa de texto 1_23: 
	Caixa de texto 1_24: 
	Caixa de texto 1_25: A obra terá um custo aproximado de R$ XXXX,XX reais (xxxxxxxxx reais). / Não se aplica.


