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APRESENTAÇÃO 
 

O Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA., empresa com atuação e 

compromisso na área de Conservação e Restauro de bens  patrimoniais de interesse cultural, 

móveis e imóveis, com larga experiência em pesquisa, projeto e execução de intervenções de 

conservação e restauro, educação patrimonial e consultoria em projetos na área, com sede à 

Via Anchieta, 1101, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04247-001, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.323.630/0001-10 e CAU-BR PJ7574-4, vem apresentar memorial descritivo para 

fornecimento e instalação de equipamentos e estruturas de cenotecnia, parte integrante do 

projeto de restauro e adequações do 3º, 4º e 5º pavimentos da Estação Júlio Prestes para 

implantação da São Paulo Escola de Dança. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Responsável técnico 

Marcelo Ramos Sarasá Martin, Arquiteto e Urbanista, CAU-BR A25113-5 

 

Coordenador e restaurador 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO DE ESQUADRIAS 

 

1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Todas as medidas e dimensões dos equipamentos cênicos, entre estruturas  

principal e de apoio deverão ser conferidas no local de instalação antes de se iniciar a produção 

das peças. 

Todos os equipamentos e estruturas deverão ser produzidos externamente ao 

local de instalação e deverão ser entregues acabados e prontos para montagem e instalação, 

sendo admitida no máximo a realização de ajustes pontuais de montagem que não 

comprometam o acabamento das peças. 

Todos os equipamentos e estruturas fixos deverão ser fixados em elementos 

estruturais da edificação (vigas e pilares), garantindo-se sempre e em todos os casos que a 

quantidade de pontos de fixação e de elementos de sustentação seja suficiente para garantir a 

estabilidade e a segurança de uso com os equipamentos e estruturas carregados na capacidade 

máxima de carga prevista em projeto. 

Todos os equipamentos e estruturas deverão apresentar em local visível placa 

ou adesivo informando a capacidade máxima de carga suportada por cada equipamento e 

estrutura. Deverão ser instalados no mínimo duas placas ou adesivos com essa informação em 

cada equipamento e estrutura. 

Deverão ser seguidas as especificações técnicas deste memorial e do 

conjunto de pranchas de projeto. Mediante aprovação prévia do usuário final, serão admitidas 

modificações que representem melhorias no produto a ser entregue. 

Os equipamentos e estruturas serão instalados em edifício tombado pelos 

órgãos de proteção do patrimônio cultural. Por este motivo, todo o processo de descarga do 

material no local, transporte interno, acondicionamento e montagem deverá ser feito com o 

máximo de cuidado, implantando-se, sempre que necessário, proteções nos pisos, paredes e 

demais elementos existentes na área de instalação ou no trajeto para acesso ao ambiente de 

instalação. Nenhum procedimento de instalação poderá acarretar quebras, remoções ou 

demolições de revestimentos de pisos e paredes; havendo necessidade de efetuar quebras, 

remoções ou demolições, deverá ser solicitada autorização prévia a equipe responsável pela 

gestão e acompanhamento técnico de obras para se verificar a necessidade de demais 
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autorizações, seja ao proprietário/responsável do imóvel e dos órgãos de proteção do patrimônio 

cultural. 

Todos os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção individual 

adequados à atividade realizada. 

A CONTRATADA deverá fornecer o transporte dos equipamentos e estruturas 

até o local de montagem e instalação, bem como todos os utensílios e ferramentas e a mão de 

obra necessários para montagem e instalação das peças. 

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser 

conferidas no local antes de se iniciar a montagem. 

Todos os equipamentos e estruturas deverão receber ajuste fino após 

montagem e deverão ser testados minimamente quanto à estabilidade dos pontos de fixação, 

ao funcionamento correto e à capacidade de carga projetada. 

Deverá ser fornecido projeto as built e manual de uso, operação e manutenção 

de cada equipamento e estrutura. 

A sequência de execução dos serviços deverá ser iniciada pelas áreas de 

acesso e salas de todas as danças em direção ao ambiente dos vestiários. 

Compõem este memorial as seguintes pranchas e planilhas: 

➢ APD SPED CENOTECNIA F01.07 (ARARA DE PISO); 

➢ APD SPED CENOTECNIA F02.07 (ARARA SUSPENSA); 

➢ APD SPED CENOTECNIA F03.07 (TRELIÇA 31-A); 

➢ APD SPED CENOTECNIA F04.07 (TRELIÇA 54-A); 

➢ APD SPED CENOTECNIA F05.07 (TRELIÇA 24); 

➢ APD SPED CENOTECNIA F06.07 (VARAS CORREDOR); 

➢ APD SPED CENOTECNIA F07.07 (GRIDS); 

➢ TP004 - Cenotecnica - Planilha Orçamentária (Referência); 

➢ TP004 - Cenotecnica - Planilha Orçamentária (Referência). 
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2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Deverá ser registrada no Conselho de Engenharia (CREA) a Responsabilidade 

Técnica relativa à produção e à instalação dos equipamentos e estruturas e deverá ser entregue 

à FISCALIZAÇÃO uma das vias, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado. 

 

3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

É obrigatória a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

das Empresas de Engenharia e Arquitetura. A apólice deverá ser apresentada pelo profissional 

responsável técnico pela execução da obra, projeto ou serviço, de acordo com o RRT ou ART 

emitido e registrado no respectivo conselho de classe, conforme edital de licitação e/ou minuta 

contratual. 

 

4. GARANTIA DE FÁBRICA 

Todos os equipamentos e estruturas deverão ser cobertos por garantia de 

fábrica contra defeitos de fabricação e vícios não decorrentes de uso por período mínimo de um 

ano. O termo de garantia deverá ainda indicar os meios de acionamento da garantia e apresentar 

claramente os pontos não cobertos pela garantia e as ocorrências que provoquem perda da 

garantia. 

 

7 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS 

 

7.1. ARARA DE PISO 

Serão produzidas em metalon, conforme especificado em projeto. Deverão ser 

confecionadas nas dimensões e com as características especificadas em projeto que 

acompanha este memorial descritivo e na quantidade especificada no edital de licitação. 

Os rodízios deverão ser de silicone, com o diâmetro de 10cm, de modo a 

reduzir atrito e arranhões nos pisos e minimizar a geração de ruído. 

Deverão receber acabamento com pintura em tinta automotiva na cor preto 

fosco aplicada sobre fundo anticorrosão. A pintura deverá ser realizada na fábrica com uso de 

pistola. 
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7.2. ARARA SUSPENSA 

Serão produzidas em perfis metálicos do tipo U laminado, conforme 

especificado em projeto. Deverão ser confecionadas nas dimensões e com as características 

especificadas em projeto que acompanha este memorial descritivo e na quantidade especificada 

no edital de licitação. 

As manivelas de acionamento deverão possuir mecanismo de travamento que 

garanta a parada da arara na posição desejada e impeça a descida abrupta acidental. O sistema 

de cordas será composto por cabos de aço de diâmetro 1/4” revestidos em PVC preto. 

Deverão receber acabamento com pintura em tinta automotiva na cor preto 

fosco aplicada sobre fundo anticorrosão. A pintura deverá ser realizada na fábrica com uso de 

pistola. 

A instalação deverá ocorrer conforme especificado em projeto. A quantidade 

de pontos de fixação deverá ser em número suficiente para garantir a estabilidade e a segurança 

de uso com o equipamento carregado na capacidade máxima de carga. 

 

7.3. TRELIÇAS 

Serão compostas por treliças fixas e treliças móveis, formando um conjunto 

que será fixado em trilhos tubulares do tipo guia Stanley, conforme especificado em projeto. As 

treliças serão produzidas em barras metálicas de seção quadrada, conforme especificado em 

projeto. Deverão ser confecionadas nas dimensões e com as características especificadas em 

projeto que acompanha este memorial descritivo e na quantidade especificada no edital de 

licitação. 

Deverão receber acabamento com pintura em tinta automotiva na cor preto 

fosco aplicada sobre fundo anticorrosão. A pintura deverá ser realizada na fábrica com uso de 

pistola. 

A instalação deverá ocorrer conforme especificado em projeto. A quantidade 

de pontos de fixação e de tirantes de sustentação das guias Stanley deverá ser em número 

suficiente para garantir a estabilidade e a segurança de uso com o equipamento carregado na 

capacidade máxima de carga. 
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7.4. CAIXAS ROLL-ON PARA CORTINAS BLACKOUT 

As caixas roll-on serão confeccionadas com tubos metalon, conforme 

especificado em projeto. Deverão ser confecionadas nas dimensões e com as características 

especificadas em projeto que acompanha este memorial descritivo e na quantidade especificada 

no edital de licitação. 

Deverão receber acabamento com pintura em tinta automotiva na cor preto 

fosco aplicada sobre fundo anticorrosão. A pintura deverá ser realizada na fábrica com uso de 

pistola. 

A instalação deverá ocorrer conforme especificado em projeto. 

O fornecimento das cortinas e do mecanismo de acionamento e recolhimento 

das mesmas não integra o projeto das caixas roll-on. 

 

7.5. TUBOS PARA VARA DE FIXAÇÃO 

Serão confeccionados em aço galvanizado, conforme especificado em projeto. 

Deverão ser confecionados nas dimensões e com as características especificadas em projeto 

que acompanha este memorial descritivo e na quantidade especificada no edital de licitação. 

Deverão receber acabamento com pintura em tinta automotiva na cor preto 

fosco aplicada sobre fundo anticorrosão. A pintura deverá ser realizada na fábrica com uso de 

pistola. 

A instalação deverá ocorrer conforme especificado em projeto. A quantidade 

de pontos de fixação deverá ser em número suficiente para garantir a estabilidade e a segurança 

de uso com o equipamento carregado na capacidade máxima de carga. 

 

7.6. GRADES DE URDIMENTAÇÃO (GRID) 

As grades e os tirantes de fixação serão confeccionadas com tubos metalon, 

conforme especificado em projeto. A instalação deverá seguir as orientações constantes no 

projeto. Deverão ser confecionadas nas dimensões e com as características especificadas em 

projeto que acompanha este memorial descritivo e na quantidade especificada no edital de 

licitação. 
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Deverão receber acabamento com pintura em tinta automotiva na cor preto 

fosco aplicada sobre fundo anticorrosão. A pintura deverá ser realizada na fábrica com uso de 

pistola. 

A instalação deverá ocorrer conforme especificado em projeto. A quantidade 

de pontos de fixação deverá ser em número suficiente para garantir a estabilidade e a segurança 

de uso com o equipamento carregado na capacidade máxima de carga. 

 

 

 

Marcelo Ramos Sarasá Martin 

Responsável técnico – Arquiteto e Urbanista, CAU-SP A25113-5 

 

 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

Coordenador e restaurador-conservador 
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