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MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO 

  

Obra:       CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

Área A Construir:    600,00m²  

Local:   Rua Mário Linck- Centro – Município de Almirante 

Tamandaré do Sul- RS 

 

 
INTRODUÇÃO:  

 O presente memorial tem por objetivo discriminar os serviços 

necessários ao desenvolvimento da obra acima citada. As normas e especificações 

técnicas deverão ser observadas rigorosamente pela empreiteira na execução da 

obra. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Caberá a empreiteira um exame detalhado do local da obra, 

verificando todas as dificuldades dos serviços, análise do solo, captação de água, 

luz e força, acessos, transportes e tudo o que se fizer necessário para a execução dos 

serviços iniciais até a entrega final da obra; deverá fornecer todo o material, mão de 

obra, leis sociais, ferramental, maquinaria e aparelhamentos adequados a mais 

perfeita execução dos serviços. 

 

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer 

material, desde que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalização. 

A proteção dos materiais e serviços executados caberá a empreiteira, que 

deverá manter a permanente vigilância sobre os mesmos, não cabendo a 
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PREFEITURA a responsabilidade por qualquer dano, de qualquer natureza que 

venham a sofrer. A vigilância deverá ser mantida até a entrega da obra. 

EXECUÇÃO DA OBRA 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica ART 

– CREA-RS, referente a execução da obra. Todos os trabalhos deverão ser 

executados de acordo com a boa técnica, posturas das Leis Municipais, Estaduais e 

Federais, e as normas da ABNT. 

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

mal executados nos tocante a níveis, prumos, esquadros, etc. Ou materiais 

inadequados, ela se reserva o direito de determinar sua demolição e tudo o que 

estiver incorreto, cabendo a empreiteira o ônus do prejuízo. 

PROJETO 

A obra será executada em obediência aos projetos apresentados que definirão 

nos seus aspectos de arquitetura e instalações. Modificações que possam haver no 

decorrer da construção, deverão ser acertadas e discutidas previamente entre as 

partes interessadas. 

A locação da obra, dimensões e afastamentos, detalhes construtivos e 

arquitetônicos deverão estar de acordo com o projeto. 

1.0  MARCAÇÃO DA OBRA 

         A locação deverá ser feita após a limpeza do terreno, com aparelhos 

adequados de modo a corresponder rigorosamente às formas e dimensões 

registradas no projeto, com uso de guias. O nível do piso do prédio, acabado, 

deverá estar conforme o projeto, ou no mínimo 20 cm acima do nível do terreno, em 

seu ponto mais alto. 

2.0 MOVIMENTOS DE TERRA 

2.1 Escavações: As escavações serão manuais ou com maquinário que a 

empreiteira julgar mais conveniente, e terá a finalidade de adaptar as cotas 
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constantes no projeto, com profundidade mínima de 1,00m, ou até encontrar 

terreno firme.  

2.3 Drenagens: serão executados os drenos que se fizerem necessários a fim 

de impedir o acumulo ou movimentação indesejável de águas de infiltração ou de 

lençóis subterrâneos que por ventura possa ser encontrados futuramente. 

3.0 FUNDAÇÕES  

A fundação deverá ser do tipo sapata, serão abertas valas com largura 

aproximadamente de 1,00x1,00x0,90m ou profundidade suficiente para atingir o 

terreno firme. No terreno firme perfeitamente nivelado e compactado será lançado 

uma camada de concreto ciclópico, deverão ser colocadas pedras marroadas, não 

deverão ultrapassar a 30%.   

           3.1- CINTA DE FUNDAÇÃO: sobre os respaldos ou alicerces, perfeitamente 

nivelados, será executado uma cinta de fundação, em concreto pré - moldado, com 

fck=20Mpa, com dimensões de 200x300mm, conforme o projeto. 

          3.2-IMPERMEABILIZAÇÃO:  

            Sobre as vigas de respaldo das fundações e nas faces internas destas, serão 

aplicadas 03 (três) demãos de impermeabilizante tipo Igol-2, Isol2 ou hidroasfalto. 

            4.0 – SUPRA ESTRUTURA: 

             Os pilares deverão ser de estrutura metálica em perfil “I”= 234x6.35x120mm, 

com altura conforme cortes do projeto arquitetônico. As vigas cinta, deverão ser em 

estrutura metálica em perfil “I”= 137.3x4.75x100x6.35mm e as terças serão em 

estrutura metálica, perfil “U”50x100x50x2.65, conforme detalhamento em projeto. Os 

tirantes serão em barras red SAE 1020 5/16’’ Tref, conforme projeto.  

 

5.0 PISOS : 

5.1 Piso: Deverá ser executado  em concreto armado polido com espessura de 

10,00cm, base  de brita n° 01, 05 cm, concreto com  fck= 25 a 30 MPA usinado, com 
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malha de aço CA50A diâmetro 5,00mm com recobrimento mínimo 3cm e 

espaçamento de 15cm nas duas direções. Após o lançamento do concreto esse 

deverá ser nivelado, desempenado e polido mecanicamente. 

OBS: A etapa da concretagem deverá ter a presença da responsável técnica da 

Prefeitura Municipal, e ainda deverão ser retirados corpos de prova que após cura 

deverão sofrer ensaio de resistência  e  posterior laudo.Juntas de dilatação. Deverá ser 

executada com disco de corte, com espessura de 4,00mm, marcando os quadros, e 

preenchido com selante flexível. 

 

6.0- COBERTURA:      

   A estrutura para cobertura deverá ser metálica em forma de arco, de boa 

qualidade para suportar o peso das telhas. Deverão ser Arcos Metálicos compostos 

de perfis dobrados a frio. Sobre estes deverão ser colocadas terças dobradas a frio em 

forma de Ü. A estrutura metálica deverá receber tratamento anticorrosivo. A 

cobertura deverá ser de chapa trapezoidal TP_40 espessura 0,50mm (aço zincada), cor 

natural. A inclinação da cobertura deverá acompanhar a do projeto arquitetônico. A 

fixação das  telhas nas terças deverá ser feito com parafusos autobrocantes. 

As tesouras deverão ser soldadas sobre chumbadores nas vigas. As terças 

deverão ser soldadas sobre os arcos. Deverão ser usados 2 contraventamentos. – 

dimensão do beiral: Os arcos de estrutura metálica deverá se projetar, além da viga 

cinta, 50cm para formação do beiral, a chapa de aluzinco deverá  ter 10cm a mais 

formando o beiral com total de 60cm. 

        7.0 – PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES: 

               Após a limpeza das superfícies, deverá ser executada a pintura das quadras 

nas duas modalidades olímpicas. As mesmas deverão  ser, em faixas com largura de 

8cm, conforme as normas da NBR, sendo as modalidades de vôlei e  futebol salão.  

 



Estado do Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 

                               Departamento de Engenharia 
 

Claci Wandscheer 
____________________________________________________________Arquiteta e Urbanista – CREA 124705 

8.0 -RECEBIMENTO DA OBRA 

 Por ocasião da entrega da obra, a mesma deverá apresentar as seguintes 

condições: 

Pátio livre e desobstruído de quaisquer entulhos, ou restos de material 

utilizados na obra. A Empreiteira não poderá permitir o uso provisório das novas 

dependências antes da entrega final ao responsável designado pela PREFEITURA. 

 9.0-LIBERAÇÃO FINAL 

 

Deverá ser apresentado no final da obra a CND da mesma. 

 

 

 

 
Almirante Tamandaré do Sul, 18 de Maio  de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
           Claci Wandscheer                                                                  Dilse Klein Bicigo 
           Arquiteta – CREA 124705       Prefeita Municipal  


