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MEMORIAL DESCRITIVO 

QUIOSQUES CONTAINERS BEIRA MAR 

 

1. OBJETIVOS 

  Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações 

técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos para instalação de 

Quiosques Containers para a Beira Mar. 

 

2. PROGRAMA DE NECESSIDADES: 

 Os quiosques a serem instalados na orla marítima de Tramandaí, deverão ser do 

tipo container marítimo 20 pés, sendo divididos em dois modelos, quiosque calçadão 

e quiosque faixa de areia.  

 Conforme detalhamento em plantas anexas. 

 Os quiosques devem seguir o especificado neste memorial descritivo. 

 

Quiosque – Calçadão: 

- 01 Banheiro PNE 

-01 Área de preparo 

-01 Área de atendimento 

-01 Depósito 

Área Total: 28,80m² 

 

Quiosque - Faixa de Areia: 

- 01 Área de preparo 

- 01 Área de atendimento 

Área Total: 14,64m² 

                                                                                                                                              

3. DISPOSIÇÕES GERAIS      

 Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, 

valendo estas como transcritas fossem no contrato de concessão pública. 

 Toda vez que surgir neste memorial a expressão “ou similar”, fica 

subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta e sujeita à 

aprovação. 

 A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

projetos e especificações. 
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 É de total responsabilidade da empresa executante da obra o conhecimento 

dos projetos fornecidos, bem como normas de trabalho impressos e a visitação prévia 

ao local em tempo hábil antes do processo licitatório. 

 Todos os equipamentos, ferramentas, veículos, containers e mão de obra, 

salvo disposição contrária serão fornecidos pela contratada, sem ônus ao município.

  

 Em caso de dúvidas na interpretação dos projetos, deverá ser consultado o 

técnico do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras que será o agente 

fiscalizador da obra. 

 Os  trabalhos que não estiverem de acordo com as condições contratuais 

serão impugnados pela fiscalização. 

 A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 

decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que 

possam ocorrer com o reparo desses danos. 

 Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias 

de energia, água, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de 

responsabilidade da empresa executora, realizados com material próprio e sem ônus 

para o contratante 

 

4. PROJETO 

  Será anexado a este memorial um projeto básico que servirá de referência 

para instalação dos quiosques. 

  Ao total deverão instalados 61 quiosques containers ao longo da orla maritima, 

sendo divididos em: 

  11 quiosques containers no calçadão 

  50 quiosques containers na faixa de areia 

 

5. SEGURANÇA 

  Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do 

Ministério do Trabalho. 

  Será de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, 

conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 

  As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas. Os 

equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, 

escadas, andaimes e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes 

de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for adjudicada a obra 

ou serviço. 
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6. INÍCIO DA OBRA 

  Se dará somente após a homologação do processo licitatório, deverá respeitar 

o limites impostos na planta de localização em anexo. 

 

7. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

  A administração pública fiscalizará obrigatoriamente a execução dos serviços 

contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas 

as especificações e demais requisitos do edital de licitação. 

    

8. LOCALIZAÇÃO 

  Ao longo da Av. Beira Mar e na faixa de areia de Tramandaí. 

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONSTRUÇÃO : 

  As especificações estão divididas em dois grupos: Containers do Calçadão e 

Containers da faixa de areia. 

 

9.1 Containers Calçadão 

 Os Containers do calçadão serão do tipo, 02 Containers 20 pés com as 

seguintes características: 

 

 20 pés – Medidas Externas:6,00 metros de comprimento x 2,44 de largura x 

2,90 de altura; 

 Todos os containers deverão ser conforme padrão internacional de 

comercialização intermodal – Padrão Classe A; 

 A pintura externa deverá ser em Esmalte Sintético, nas cores conforme planta 

baixa e imagens ilustrativas 

 Portas internas e externas: em chapas galvanizadas, conforme dimensões 

mencionadas na planta e com borracha de vedação em excelente estado de 

conservação; 

 Janelas internas e externas: em chapas galvanizadas, conforme dimensões 

mencionadas na planta e com borracha de vedação em excelente estado de 

conservação; 

 Piso Cerâmico para todos os ambientes (conforme dimensões e modelo a 

definir pelo departamento de engenharia). 

 Divisórias internas devem ser em chapas galvanizadas pintada em esmalte 

sintético para os demais ambientes. 
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Ao recortar a chapa do container, na área do passa pratos devera ser reforçado 

com metalon. 

O forro será em drywall RU com isolamento de lã de pet 50mm 

A pintura do banheiro deverá ser em tinta acrílica semi-brilho. 

As Paredes serão do tipo “sanduíche”, com preenchimento interno em PU injetado 

que não deixam passar calor ou frio da parte externa das paredes para as partes 

internas; 

As Paredes deverão contar com isolamento acústico. 

A interligação para junção dos containers está inclusa em valor total. 

Instalação hidráulica, deverá ter no mínimo 02 pontos de aguá, conforme baixa em 

anexo 

 Instalações elétricas, conforme planta elétrica em anexo, todas as tomadas  

e interruptores deverão ser simples na cor branca, as luminárias de teto serão do 

modelo embutir com lâmpadas econômicas LED, deverá conter no mínimo 01 

quadro de distribuição eletrica com disjuntores, terão 02 esperas para ar-

condicionado de ar tipo split (tubos de cobre, tomada e disjuntor). Toda a fiação 

será distribuída por eletrodutos e caixas de passagem instalados; fios,cabos e 

disjuntores deverão seguir o dimensionamento de acordo com a carga e 

amperagem correto. 

 O banheiro PNE deverá seguir o dimensionamento da planta baixa, 

contendo no mínimo, vaso sanitário com caixa embutida na cor branca e assento, 

pia de balcão com espelho e torneira instalados e válvula PNE, Pontos de energia 

elétrica, Barras de apoio (02) conforme normas vigentes 

 

9.2 Containers faixa de areia 

 Os Containers da faixa de areia serão do tipo, 01 Container 20 pés com as 

seguintes características: 

 

 20 pés – Medidas Externas:6,00 metros de comprimento x 2,44 de largura x 

2,90 de altura; 

 Todos os containers deverão ser conforme padrão internacional de 

comercialização intermodal – Padrão Classe A; 

 A pintura externa deverá ser em Esmalte Sintético, nas cores conforme planta 

baixa e imagens ilustrativas 

 Portas internas e externas: em chapas galvanizadas, conforme dimensões 

mencionadas na planta e com borracha de vedação em excelente estado de 

conservação; 
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 Janelas internas e externas: em chapas galvanizadas, conforme dimensões 

mencionadas na planta e com borracha de vedação em excelente estado de 

conservação; 

 Piso Cerâmico para todos os ambientes (conforme dimensões e modelo a 

definir pelo departamento de engenharia). 

 Divisórias internas devem ser em chapas galvanizadas pintada em esmalte 

sintético para os demais ambientes. 

O forro será em drywall RU com isolamento de lã de pet 50mm 

As Paredes serão do tipo “sanduíche”, com preenchimento interno em PU injetado 

que não deixam passar calor ou frio da parte externa das paredes para as partes 

internas; 

As Paredes deverão contar com isolamento acústico. 

Instalação hidráulica, deverá ter no mínimo 02 pontos de aguá, conforme baixa em 

anexo 

 Instalações elétricas, conforme planta elétrica em anexo, todas as tomadas  

e interruptores deverão ser simples na cor branca, as luminárias de teto serão do 

modelo embutir com lâmpadas econômicas LED, deverá conter no mínimo 01 

quadro de distribuição eletrica com disjuntores, terão 02 esperas para ar-

condicionado de ar tipo split (tubos de cobre, tomada e disjuntor). Toda a fiação 

será distribuída por eletrodutos e caixas de passagem instalados; fios,cabos e 

disjuntores deverão seguir o dimensionamento de acordo com a carga e 

amperagem correto. 

 É importante salientar como não existe capitação de água potável e nem 

rede de esgoto cloacal o quiosque deverá conter duas caixas de água (uma 

superior e uma inferior), cada uma com a capacidade de 250 litros. 

 

 Tramandaí, 12 de junho  de 2019. 

 

 

Alessandra Gelain D. Santos 

Arquiteta e Urbanista 

CAU/RS A97795-0 

Departamento de Engenharia 


