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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Obra: QUADRA COBERTA_2ª ETAPA DE CONSTRUÇÃO  
            PAREDES DE VEDAÇÃO  
Endereço: Escola Municipal José Clair Piegas  
                   Localidade do Povinho  
Proprietário: Prefeitura Municipal de Maçambará 
Área: 929,06 m² 
 

1. DISPOSIÇÃO GERAIS 

 Descrição da Obra 

 O presente Memorial descritivo refere-se a obra de construção das paredes de 

vedação do pavilhão de 929,06 m², onde a quadra poliesportiva, as vigas baldrames e 

a cobertura são existentes. 

  

 

Imagem da Quadra 
 

Regime de Execução 

 Empreitada global de materiais e mão-de-obra. 

 Prazo de Execução 

 90 (noventa) dias corridos, ou seja, 3 meses. 

 Materiais 

 Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão 

ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas específicas.  

 Mão-de-Obra 

 A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. O mestre-de-obras encarregado da execução das 

obras deverá permanecer no canteiro em tempo integral. A empresa deverá fornecer 
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todos os EPI (equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, 

ferramentas, mão-de-obra, etc... 

 Observações 

 As leis sociais são de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

 O Projeto Estrutural do prédio será desenvolvido pela empresa vencedora da 

licitação, sendo que o mesmo deverá ser respeitado na obra. Para efeito de 

orçamentos foram dimensionadas estruturas comumente utilizadas neste porte de 

obra. 

 A estrutura pré-moldada ficará a cargo da empresa executante da obra, 

devendo, adequar-se ao projeto arquitetônico, sendo obrigatório, em caso de 

necessidade de ajustes, consultar o responsável técnico pelo projeto. 

 A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as 

normas da ABNT em vigor. 

 Compete exclusivamente a contratada a confrontação, exame e adequação 

dos dados e custos constantes e não constantes na planilha de quantitativos, 

desenhos expressos nas plantas e estas especificações 

Responsabilidade Técnica 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao Projeto estrutural e a execução da 

obra. 

 

2. PAVILHÃO_PAREDES 

 

  - Chapas pré-moldadas: As paredes do pavilhão serão de chapas pré-moldadas de 

concreto armado de 1,25 m de altura e 8 cm de espessura, que deverão ser fixadas 

nos pilares pré-moldados por meio de parafusos parabolt e perfis metálicas. A 

estabilidade estrutural da obra é de inteira responsabilidade da empresa contratada. 

 

- Telha aluzinc: Os oitões serão fechados com telhas metálicas tipo aluzinc TP 40 de 

0,5 mm de espessura, que deverão ser fixadas nas tesouras por meio de ganchos com 

rosca de ¼” x 30 cm. 

 

- Cobogós: Serão empregados cobogós de concreto pré-moldados tipo veneziana de 

39x39x8 cm, que serão assentes com argamassa de cimento e areia de traço 1:4. 
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Modelo 1                                                    Modelo 2 

 

- Vergas e contravergas: Serão vigas de concreto armado de 10 cm de espessura e no 

mínimo 10 cm de altura, executadas para o assentamento e fixação dos cobogós. 

 

3. IMPERMEABILIZAÇÃO 

Deverá ser executado impermeabilização da viga de fundação, sendo dadas 2 

demãos de asfalto betuminoso (pixe) ou hidroasfalto, nas faces internas, externas e 

superior. 

 

4. SERVIÇOS EVENTUAIS E LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

 Os equipamentos existentes deverão ser preservados, caso forem danificados, 

os memso deverão ser recuperados por conta da CONTRATADA. 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem 

acabados, estando o prédio completamente limpo e livre de entulhos, em condições de 

receber vistoria final. 

Todos os materiais e serviços deverão obedecer as normas e especificações a 

ABNT. 

 
 

Maçambará/RS, 28 de Fevereiro de 2018. 
 
 

Claudia Viviani Acosta de Lima                             Adriane Bortolaso Schramm 
  Engª. Civil – CREA 101.478                                         Prefeita Municipal 
         Matricula nº 2359 
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