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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

 O presente Memorial Descritivo tem por finalidade determinar e estabelecer as 

condições e o desenvolvimento dos serviços de execução de revestimento com fibra de vidro em 

piscina externa ao balneário, neste município de Iraí/RS 

 

TIPO DA OBRA: Execução de revestimento com fibra de piscina externa ao 

balneário. 

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Irai – RS  
                               

   

1.0 – OBJETO: 

 

 O presente memorial diz respeito aos serviços necessários para revestimento com 

fibra em piscina externa ao balneário do município compreendendo as seguintes áreas: 

 

 Fundo da piscina – 42,73m²; 

 Laterais da piscina e Pomona – 24,38m²; 

 Beiral – 21,03m² 

 

Totalizando 88,14 m² a ser revestida com fibra de vidro. 

 

 

1.1 – Serviços iniciais: 

 

 Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação do serviço a ser realizado, 

obedecendo-se o esquadro da edificação existente. Também inicialmente deverá ser feito a 

limpeza do ambiente o qual será revestido, a limpeza do mesmo deverá ser realizada com jato de 

alta pressão. 

 

1.2 – Revestimento com fibra: 

 

 Deverá ser realizado revestimento do fundo da piscina bem como das laterais da 

mesma e laterais do monumento da Pomona com uma lã de fibra de vidro de espessura mínima 

de 2,5mm, formando assim uma superfície impermeável, sendo fixada com resina própria 

resistente a água e meios ácidos. Ainda deverá ser revestido com o mesmo material as bordas da 

piscina, também chamadas de beiral, com tamanho conforme projeto, sendo em formato 

abauloado. 

 

1.3 – Pintura: 

 

 Todas as paredes bem como a borda da piscina deverão receber pintura com tinta 

ou resina própria resistente a ação da água. 

 

1.4 – Serviços complementares: 

 

 Deverá ser feita a completa limpeza após a realização dos serviços aqui relatados 

bem como realização de teste com a finalidade de verificar a estanqueidade da piscina, sendo que 



2 
 

a empresa deverá garantir a estanqueidade com o material aplicado, com prazo de no mínimo 5 

anos. 
 

2.0 TÉRMINO DA OBRA: 

 

  Depois de finalizados os serviços, a obra deverá ser entregue limpa, organizada, 

para que seu uso possa ser liberado o mais breve possível.  

                                                         

 

  Iraí, 12 de Agosto de 2021. 
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Eng. Civil Mateus Arlindo da Cruz Antônio Vilson Bernardi 

Responsável Técnico Prefeitura de Iraí Prefeito Municipal de Iraí 

CREA-RS 237045  

 


