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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Obra: 3ª Etapa de Construção de Ginásio de Esportes  
Endereço: Escola Municipal José Clair Piegas - Localidade do Povinho - Maçambará 
Proprietário: Prefeitura Municipal de Maçambará 
Área: 929,06 m² 
 

DISPOSIÇÃO GERAIS 
 Descrição da Obra 

A obra consiste na execução dos serviços referentes a colocação das esquadrias, 
instalações elétricas, pavimentação em concreto armado, reforma dos equipamentos 
esportivos, pintura interne e externa, calçada externa e drenagem pluvial e serviços finais. 

   

  
F1 – Vista panorâmica interna 

 
F2 e F3 – Fachada principal (sul) e Fachada lateral (leste) 

 
Regime de Execução 

 Empreitada global de materiais e mão-de-obra. 
 Prazo de Execução 
 120 ( cento e vinte) dias corridos, ou seja, 4 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 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 Elétrico do prédio será desenvolvido pela empresa vencedora da licitação, 
sendo que o mesmo deverá ser respeitado na obra. Para efeito de orçamentos foram 
dimensionadas tomadas e luminárias conforme as necessidades das atividades. 
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 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 Elétrico e a execução da obra. 
                            

1. MOVIMENTO DE TERRA 
Considera-se todo aterro necessário para colocar a obra nas cotas de projeto. 
Sobre a quadra existente, deverá ser executado aterro com material de 1ª qualidade 

(cascalho), sendo espalhado em camadas de no máximo 15 cm e compactado mecanicamente. 
OBS.: Esses serviços serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 
 
2. PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 
2.1. BASE 
Será utilizado um lastro de pedra britada nº 1 e/ou nº 2, compactada manualmente, de 5 

cm, com a finalidade de evitar o contato da ferragem com o leito compactado. 
2.2. FERRAGEM 
Será empregada ferragem com aço CA-60 na bitola de 4.2 mm com malha executada a 

cada 15 cm, cruzadas nos dois sentidos. 
2.3. CONCRETO 
Será utilizado concreto usinado com resistência mínima de 20Mpa, com espessura mínima 

de 8 cm. O piso deverá ser concretado em quadros de 2,50x2,50 m, em diagonais, sendo que 
serão utilizadas juntas plástica de 3 mm de espessura, e ao quadros deverão ser perfeitamente 
nivelados entre si. 

2.4. ACABAMENTO 
Após a concretagem, deverá ser desempenada a superfície de concreto, para que não 

fiquem imperfeições e nem ondulações. O acabamento (desempeno, alisamento e polimento) 
do concreto deverá ser executado com desempenadeira mecânica, antes que esteja seco, para 
um bom acabamento estético. 
 

3. ESQUADRIAS 
3.1. JANELAS 
 Serão colocadas janelas nas dimensões conforme projeto, que serão executadas em ferro 

cantoneira 5/8” x 1/8”, do tipo basculante, feitas em serralheria, fixadas por meio de parafusos 
e vedadas com espuma expansiva de poliuretano, com acabamento metálico no contorno dos 
vãos. O puxador das janelas deverá ser prolongado, assentado a uma altura de 3,50 metros. 

3.2. PORTAS 
Serão de ferro cantoneira com requadro em tubo quadrado com chapa galvanizada nº 14, 

executada em serralheria, fixadas por meio de parafusos e vedadas com espuma expansiva de 
poliuretano, com acabamento metálico no contorno dos vãos.  
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3.3.  VIDROS 
Serão executadas colocação de vidros transparentes de 4 mm de espessura, assentados 

com baguete de alumínio. 
3.4. BARRAS ANTI-PÂNICO 
Todas as portas serão de abrir no sentido do fluxo de saída das pessoas (fora), dotadas de 

barra anti-pânico tipo PUSH, com estrutura vertical e horizontal de abertura, para porta de 
duas folhas, completa com fechadura externa, de acordo com a NBR 11785. 
 

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com projetos próprios, para 

execução dos serviços deverão ser observadas as normas e a regulamentação da 
concessionária local. 

A entrada de energia será trifásica, com rede subterrânea, executada com eletroduto 
corrugado PEAD, com caixas de inspeção colocadas no máximo a cada 40 metros. 

As instalações serão executadas com eletrodutos externos, fixados nas paredes e na 
estrutura metálica por meio de abraçadeiras tipo D.  

A partir da Caixa de Distribuição dos Disjuntores (CD), todos os circuitos individualizados 
com condutores de no mínimo, 2,5 mm², todos distribuídos por eletrodutos de PVC rígido 
roscável. 

As tomadas serão externas e, serão colocadas para a instalação das luminárias de 
emergência e, junto ao CD serão instaladas 2 tomadas 2P+T 20A e 1 tomada 3P+T 30A. 

As luminárias executadas serão tipo refletores de vapor metálico 400W e serão ligadas 
diretamente nos disjuntores no CD. 

 
5. PINTURA  

A pintura das paredes internas e externas será executada com uma demão de selador 
acrílico; e após, duas demãos de tinta acrílica, e sobre as esquadrias e perfis metálicos: lixar, 
aplicar uma demão de tinta antiferruginosa e duas demãos de tinta de acabamento esmalte 
sintético, na cor desejada. 

O piso da quadra será pintada com três demãos de tinta acrílica para piso, em três 
cores diferentes, para piso de concreto e as faixas de demarcação serão pintadas com linha na 
espessura de 5 cm, para as modalidades esportivas de futsal, voleibol e basquete. 

 



 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS 

4  

 

 
Foto Ilustrativa_modelo pintura da Quadra 

 
6. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
Todos os equipamentos esportivos existentes serão reaproveitados e recuperados, onde o 

material deteriorado será consertado e, as estruturas treliçadas das tabelas de basquete serão 
fixadas nos pilares de concreto. Depois de recuperados, serão pintados com tinta esmalte 
branca. 

Deverão ser colocadas redes novas para todas as modalidades esportivas, inclusive as 
redes de proteção da quadra.  
 

7. CALÇADA E DRENAGEM PLUVIAL 
Serão executadas calçadas de concreto com juntas secas de 6 cm de espessura e 1,50 m de 

largura, no entorno da construção, sobre lastro de pedra britada de 5 cm de espessura. Será 
observada as portas de entrada de acesso ao prédio, onde as calçadas deverão respeitar a NBR 
9050 (acessibilidade).  

Devido a topografia do terreno, será ligada a rede de drenagem pluvial existente, uma 
rede de drenagem com canaleta pré-moldada com grelha, que deverá ser executada na frente 
do prédio, com a finalidade de coletar e despachar a água da chuva. 

 
8. SERVIÇOS EVENTUAIS E LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 
A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, estando 

o prédio completamente limpo e livre de entulhos, com todas as instalações em perfeito 
funcionamento, em condições de receber vistoria final. 

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

 
Maçambará/RS, 16 de outubro de 2019. 

 
 
     

Claudia Viviani Acosta de Lima  Adriane Bortolaso Schramm 
Eng. Civil - CREA 101.478 
Matrícula nº 2359  Prefeita Municipal  

 
 
 


