
 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS 

1  

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Obra: Construção de Cobertura em Quadra Poliesportiva Existente_1ª Etapa 
Endereço: Escola Municipal José Clair Piegas - Povinho - Maçambará 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Maçambará 
Área: 929,06 m² 
 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Descrição da Obra 
 O presente Memorial descritivo refere-se a obra de 1ª Etapa de construção de 
Cobertura em Quadra Poliesportiva Existente na localidade do Povinho com estrutura 
em concreto pré-moldado e metálica, sendo que será reaproveitada a quadra 
poliesportiva existente de 680,00 m², inclusive os equipamentos esportivos instalados 
na mesma. 

O pavilhão terá 929,06 m² cobrindo uma quadra de 20,00 x 30,00 m com 
arquibancadas e circulações com estrutura pré-moldada. 

    
Regime de Execução 

 Empreitada global de materiais e mão-de-obra. 
 
 Prazo de Execução 
 45 ( quarenta e cinco) dias corridos 
 
 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 
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. 
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Responsabilidade Técnica 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao Projeto estrutural (concreto armado, 
estrutura pré-moldada e estrutura metálica) e a execução da obra. 

 
Estudos Geotécnicos e Sondagens 
A sondagem geotécnica do terreno em que será construído o prédio, deverá 

ser feita pela empresa vencedora da licitação. A partir desta a empresa desenvolverá 
o projeto de fundações do prédio. 
 
2. LOCAÇÃO DA OBRA 

Deverá ser executada a limpeza e regularização do terreno e a locação da obra 
conforme dimensões previstas no projeto. 

 
3. MOVIMENTO DE TERRA 

Deverá ser executada escavação manual do solo até a profundidade 
necessária para assentar seguramente a fundação de acordo com projeto estrutural 
apresentado. 

Deverá ser executado o reaterro molhado e apiloado manual ou 
mecanicamente. 
 
4. INFRAESTRUTURA  
4.1. FUNDAÇÕES 

As fundações deverão ser executadas em profundidade adequada, conforme 
resistência do solo. Deverão ser usadas fundações do tipo sapatas isoladas de 
concreto armado, com dimensões mínimas de 0,80x0,80x0,45m com fck do concreto 
de 20 Mpa.  
 
4.1. VIGA DE FUNDAÇÃO 

Deverá ser executado viga de fundação em concreto armado e terão suas 
dimensões de forma a suportar as alvenarias interna e externas,. Nas divisões internas 
a viga deverá ter no mínimo 20x40 cm, sobre fundações superficiais, de acordo com 
NBR 6118.  

 
5. RESISTÊNCIA DO CONCRETO – NBR 7215 e 12142 

A resistência do concreto estrutural deverá ser de 20 Mpa e o concreto deverá 
ser misturado mecanicamente e vibrado em sua execução. 

A estrutura de concreto armado somente poderá ser concretada após ser 
supervisionada pela fiscalização. 

A armadura de aço terá o recobrimento recomendado pelas normas da ABNT, 
devendo ser apoiadas sobre calços de concreto pré-moldado. 

A interrupções de concretagem deverão obedecer a um plano pré- estabelecido 
a fim de que as emendas delas decorrentes não prejudiquem a resistência do mesmo. 

As formas deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não 
sofrerem deslocamentos ou deformações no lançamento do concreto. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser limpas, molhadas e 
perfeitamente estanques. 

As formas só poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos: faces 
laterais – 03 dias, faces interiores, deixando os pontaletes bem cunhados e 
convenientemente espaçados – 14 dias, faces inferiores, sem pontaletes – 28 dias. 
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6. PAVILHÃO 
 O pavilhão será em estrutura pré-moldada de concreto, conforme projeto 
CONTRATADA. Os pilares terão dimensões da base mínimas iguais a 25x35 cm e 
deverá ter estrutura pra suportar todos os esforços possíveis que a mesma venha a 
sofrer. A estabilidade estrutural da obra é de inteira responsabilidade da empresa 
contratada. 
 
7. COBERTURA 
  A estrutura de sustentação da cobertura do pavilhão será de tesouras 
metálicas com terças metálicas e telha trapezoidal de aluzinc esp. 0,50 mm.  
 
8. SERVIÇOS EVENTUAIS E LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem 
acabados, e o terreno no entorno da quadra regularizado, 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, 26 de outubro de 2016. 
 
 
     

Claudia Viviani Acosta de Lima  Aldérico Domingos Copatti 
Eng. Civil - CREA 101.478 
Matrícula nº 2359  Prefeito Municipal  

 
 
 
 


