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ANEXO AO MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PADRÃO FNDE (24,10 X 32,05 M) 

 
Obra: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EXISTENTE  
            ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON  
Endereço: Estrada Municipal MA-106 – Localidade da Serra do Iguariaçá - 4º Distrito 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Maçambará 

 
1. DESCRIÇÃO DA OBRA: 

O presente anexo refere-se a complementação das especificações da obra de 
Cobertura da Quadra Poliesportiva Existente da Escola Marechal Rondon, localidade da Serra 
do Iguariaçá, com área de 772,40 m². 

A obra deve ser executada de acordo com o Memorial Descritivo projeto padrão 
FNDE, Planilha Orçamentária, Projetos anexos e especificações contidas neste anexo.  

Por se tratar de obra de cobertura em quadra existente, recomenda-se uma vistoria 
cuidadosa das condições atuais do local da obra. Não será reconhecida qualquer alegação de 
desconhecimento ou dificuldade de execução. 

O presente anexo tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a 
instalação e o desenvolvimento da obra. 
 
2. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada global de material e mão-de-obra. 
 
3. PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO 

120 ( cento e vinte) dias corridos, ou seja, 4 meses. 
 
4. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de 
primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas. As marcas citadas nestas 
especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras, desde que previamente 
aprovadas pela fiscalização. 

 
5. 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. 

 
6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução da obra, projeto estrutural e execução 
(infra e supraestrutura) e projeto/execução da estrutura metálica, com os devidos cálculos e 
memorial descritivo. 

 
7. SERVIÇOS PRELIMINARES 

A obra será executada em obediência aos projetos e Memoriais Descritivos, que 
definirão os aspectos de arquitetura.  
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8. GENERALIDADES 
 A CONTRATADA deverá apresentar os projetos elétrico, estrutural e estrutura metálica 
previamente para ser analisado e autorizado para execução, pelo Departamento de 
Engenharia, pelo qual a mesma será responsável pela execução.  

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da 
ABNT em vigor. 

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA que deverá providenciar o reparo imediato. 

A CONTRATADA deverá manter o pessoal com equipamentos de segurança (EPI) 
adequados a execução dos serviços. 

 
9. LOCAÇÃO DA OBRA 

A obra será locada tendo como referência a quadra poliesportiva existente, em caso 
de divergências, o Departamento de Engenharia deverá ser avisado imediatamente. 

 
10. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 Os seguintes serviços, discriminados abaixo, serão de responsabilidade da Prefeitura 
Municipal: 

 Retirada do alambrado – estrutura metálica e tela; 

 Retirada das instalações elétricas existentes – postes de madeira com refletores; 

 Recuperação dos equipamentos esportivos existentes; 

  Recuperação da pintura da quadra, que está em boas condições. 
 
IMPORTANTE: Todas as descrições e especificações contidas no memorial descritivo FNDE, 
deverão ser respeitadas rigorosamente. 
 
 

Maçambará/RS, 12 de abril de 2019. 
  
 
Claudia Viviani Acosta de Lima                                               Adriane Bortolaso Schramm 
  Engª. Civil – CREA 101.478                                                            Prefeita Municipal 
         Matricula nº 2359 


