
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Reforma da Quadra Esportiva da Escola Amândio Araújo 

Local: Rua Antônio Muneron, Bairro São Roque – Constantina/RS 

 

O presente memorial descritivo tem por objetivo, estabelecer critérios 

para execução das obras e especificar os materiais a serem utilizados na 

reforma da Quadra Esportiva. A quadra possui área total de 980,40m² de área 

coberta. Todos os serviços aqui descritos devem ser observação 

conjuntamente com o projeto e orçamento anexo. 

Serão executados os seguintes serviços para a REFORMA: 

1.0 – FECHAMENTO DA QUADRA: 

 Serão fechadas as paredes laterais da quadra, incluindo a 

parte superior, em cima dos banheiros. Será utilizado estrutura metálica, 

com pilares, vigas e terças. A vedação será com telhas ondulada em aço 

zincado, altura 17mm, espessura de 0,50mm. 

 Será colocado chapas de aço zincado nos arcos das 

fachadas frontal e fundos, para evitar a entrada de pássaros. 

 Haverá quatro portões metálicos com barra antipânico, nas 

quatro entradas existentes. 

 

2.0 – REFORMA: 

 Será colocado grade de ferro, do tipo tubular, com portão, 

com fechadura, na frente do lado esquerdo de quem da rua olha. Tudo 

conforme projeto anexo. 

 Será executada calçada de concreto alisado, com juntas de 

dilatação a cada 3m, em frente a quadra e nos fundos no entorno da 

escada. 

 Será colocada tela soldada no muro de divisa com a escola 

e nos fundos. 

 No final da obra, deverá ser feita limpeza da quadra, bem 

com as paredes, banheiros e arquibancadas. 



 Após será executada a pintura de todas as paredes em 

alvenaria(847,20m²) e das arquibancadas (480,00m²). 

3.0 – MURO DA DIVISA: 

 Será colocado alambrado com tela soldada no muro de divisa 

com a escola e em parte dos fundos, conforme projeto. 

 No muro será efetuada textura com massa acrílica e após pintura, 

com uma demão de selador e após duas demãos de tinta acrílica 

externa. 

 

4.0 -  Generalidades: 

Qualidade dos materiais de construção e dos serviços: Todos os 

serviços aqui especificados deverão ser executados conforme a boa técnica e 

por profissionais especificados. Os materiais de construção a serem 

empregados deverão satisfazer as condições de 1ª qualidade e de 1º uso, não 

sendo admissíveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos 

de qualquer natureza, (medidas, empenamentos, etc.). 

Todos aqueles aqui especificados poderão ser substituídos desde que 

os empregados, após exame e aceite por escrito da Prefeitura Municipal de 

Constantina, através do Departamento Técnico de Engenharia com o ciente do 

Prefeito Municipal. Não serão consideradas propostas verbais para a adoção 

de materiais diferentes dos especificados. 

Todo material que for substituído ou diferir do aqui especificado, deverá 

ter aceite, antes, de o mesmo ser usado. A contratante se reserva o direito de 

impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua 

qualidade pela fiscalização. 

5.0- Execução da obra: 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA-RS, referente à execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser 

executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura Municipal de 

Constantina, e as normas da ABNT. 



Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de 

serviços mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. ou 

materiais inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolição e 

tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o ônus dos prejuízos. 

6.0 - Projeto: 

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que 

definirão nos seus aspectos de arquitetura. Modificações que possa haver no 

decorrer da construção serão acertadas e discutidas previamente entre as 

partes interessadas. A locação da construção, dimensões, afastamentos, 

detalhes construtivos e arquitetônicos deverão estar de acordo com o projeto. 

Os projetos das instalações ordinárias e especiais de todo o 

estabelecimento atendem integralmente às normas brasileiras da ABNT, às 

exigências das concessionárias e dos demais órgãos fiscalizadores, e deverão 

ser executadas por profissionais devidamente habilitados. 

7.0 - Conhecimento do local: 

Admite-se que a empreiteira conheça perfeitamente o local onde será 

implantada a obra a que se referem estas especificações, bem como as 

dificuldades pertinentes a mesma. 

8.0 Serviços gerais: 

Serão de responsabilidade da empreiteira e correrão por sua conta todos 

os serviços gerais, tais como, despesas com pessoal de administração da obra, 

transportes diversos, consumo de água, luz e força provisória, e outros que se 

façam necessários ao bom andamento da obra. 

9.0 Condições da entrega da obra: 

A obra será considerada concluída após o término de todos os serviços 

e quando a obra apresentar condições de funcionamento, habitabilidade e 

segurança. Deverá ser feita a limpeza geral da obra. 

 

 



10.0 FECHAMENTO LATERAL: 

Para o fechamento lateral da quadra será utilizada estrutura metálica. Os 

pilares serão com perfil U duplo, de 20x20cm, chumbados no piso existente. 

Para a fixação das telhas serão utilizados terças metálicas. As telhas serão de 

aço zincado. As portas de ferro, com barra antipânico. 

 

11.0 – PINTURA: 

Todas as paredes de alvenaria serão pintadas. Primeiramente deverá ser 

lavada toda a quadra com jato, após deverá ser dado duas demãos nas 

paredes internas e externas da quadra, bem como as arquibancadas. 

A pintura do muro será feita sobre fundo selador de superfície, com duas 

demãos de tinta acrílica. 

 

12.0 – CALÇADAS: 

Será executado calçada em frente a quadra e nos fundos. A calçada será 

em concreto ARMADO, com espessura de 8cm e juntas de dilação executadas 

em panos separados (faz um e falha o outro), a cada 2,0m. 

 

13.0 – ALAMBRADO E MURO: 

Sobre o muro será colocado a tela soldada, fixada em pilares de concreto 

existentes. Para melhor fixação serão colocados pileretes metálicos tubular. 

 

Constantina, 05 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

____________________________               ____________________________ 

  Engª Civil Renata Cenci Signor                                  Prefeito Municipal 

  CREA 093177 – Matr. 1120 


