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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Obra: Contratação para executar cobertura de pavilhão com estrutura em concreto pré-

fabricado que irá cobrir a quadra de esportes da E.M.E.F. MOACYR DE ARAÚJO PIRES. 

Descrição: Contratação para a execução de cobertura com estrutura em concreto pré-

fabricado que servirá para cobrir a quadra de esportes da escola, cujas instalações elétricas 

para a iluminação da quadra de esportes serão realizadas posteriormente, para fins de 

implementação da cobertura. 

Endereço: Rua Lambari, nº 350 – B. Jardim Beira Mar - Capão da Canoa/RS. 

 

 

 O presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os métodos 

construtivos a serem empregados para a execução dos serviços. Serve também para dissipar quaisquer 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos. 

 Conforme projeto, os serviços consistem em executar a cobertura com estrutura em concreto pré-

fabricado com área aproximada de 651,00 m², que servirá para cobrir a quadra de esportes da escola. Visando 

à agilidade da construção, a estrutura será toda em estrutura pré-fabricada para a montagem com altura livre 

de 8 m. O recurso para a despesa será proveniente de emenda da Câmara de Vereadores. 

   Justifica-se a execução do projeto a possibilidade dos alunos em dispor de uma quadra coberta para 

as atividades esportivas, para uso mesmo em períodos de mal tempo e possibilitar o uso para eventos 

escolares, de forma a incentivar os alunos para a iniciação e o desenvolvimento para as práticas esportivas.  

             Considerar-se-á, para efeito de execução, todos os materiais e a mão-de-obra necessária para a 

execução dos serviços.   

  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das 

medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto. 

 Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao disposto nas normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações apresentadas, 

sobretudo, deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os serviços que deverão ser 

realizados. 

 Caberá ao executante um exame detalhado do local, verificando todas as dificuldades dos serviços. 

            Serão da competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços mal 

executados ou errados por sua culpa. 
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LOCAL DOS SERVIÇOS:  

 

A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material necessário à 

implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do local dos serviços.  Todos os 

serviços necessários, que exigem o uso de energia elétrica e água, e outros, necessários para a realização dos 

serviços, serão de responsabilidade da empresa executora e realizados com material próprio. 

O local onde estiverem sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim de se 

evitar acidentes. 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

Para a execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como 

os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados como fazendo parte 

integrantes do projeto. 

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem 

consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e 

especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução 

de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e 

fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que 

estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados 

nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios 

relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução 

da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica 

da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

O licitante participante do certame, ao apresentar o preço, esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações apresentadas, 

sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar todos os serviços que deverão ser 

realizados. 

Caberá à executante um exame detalhado do local dos serviços para verificar todas as dificuldades. 

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços 

mal executados ou errados por sua culpa. 

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a realização dos serviços. 
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 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS: 

 

1. PROCEDIMENTOS INICIAIS 

 

         Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações descritas a seguir e 

os projetos, e havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo 

Setor de Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão 

da Canoa. 

 

 Nenhum serviço poderá ser iniciado antes da empresa obter a Ordem de Início de Serviço, fornecida 

pela FISCALIZAÇÃO deste município; 

 A Ordem de Início de Serviço somente será fornecida após o atendimento dos requisitos abaixo: 

 

 Instalação da placa da empresa com área mínima de 2,50 m² e com o nome do responsável técnico 

da mesma. Deverá ser confeccionada em chapa metálica a fim de resistir às intempéries durante 

todo período da obra, devendo ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo. A placa 

deverá ser instalada em posição de destaque no local dos serviços, devendo a sua localização ser 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. A placa deverá ser afixada no início das obras, sendo 

que o modelo da mesma será fornecido pelo Departamento de Engenharia. 

 

 Apresentação de ART ou RRT de execução e de projeto para a estrutura dos serviços paga e 

assinada pelo responsável técnico da empresa, sendo que na ART ou RRT emitida deverá constar 

como contratante dos serviços a Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Não será aceita a 

apresentação do modelo rascunho da ART ou da RRT).  

 

2. PROJETOS COMPLEMENTARES 

 

 A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento dos projetos 

complementares do Estrutural, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica pelo 

projeto e execução, bem como deverá arcar com eventuais despesas de aprovação dos 

projetos junto à prefeitura. 

 

3. TAPUME 

 

 Para a segurança dos usuários da escola deverá ocorrer o isolamento da área conforme projeto, 

reduzindo-se a área de uso das imediações com tapume em chapas de compensado laminado de 12,0 

mm afixados com pregos em montantes de eucalipto cravados no solo numa profundidade de 80 cm, 

com guias de eucalipto na horizontal entre as escoras de eucalipto. A altura do tapume será a maior 

medida comercial das chapas, ou seja, 2,20 metros. A alteração de material para o tapume deverá ser 

aprovada pela fiscalização. O tapume deverá ser fixado para isolar a área a ser edificada das demais 

dependências da escola no pátio interno da escola, uma vez que a execução envolverá período 

prolongado. 
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4. PREPARO DA ÁREA NAS IMEDIAÇÕES 

 

 Antes da execução da fundação, deverá ser verificada e avaliada a rede com cabos de energia 

elétrica no solo, assim como caixas no solo com cabos de entrada de energia para fins de 

segurança das instalações elétricas; 

 Para fins de solucionar os problemas da fundação coincidentes com a caixa que contém cabos da 

entrada de energia da escola, deverá ser instalada nova caixa em concreto com tampa 40 x 40 x 40 

cm, deslocada e executados todos os serviços elétricos para a manutenção da rede elétrica e em 

perfeitas condições;   

 A energia elétrica necessária para o desenvolvimento dos serviços será disponibilizada pela rede de 

energia elétrica existente na escola (Figura 01);  

 

Figura 01: Local para execução da cobertura 

 
 

 A mureta que serve para delimitar o piso da quadra será mantida, pois as sapatas de fundação serão 

executadas a partir da mureta no entorno da quadra onde está fixada a tela;    

 Deverá ser executada a remoção de tela e abertura de vão na cerca no alinhamento, para possibilitar 

a entrada de materiais e de veículos pesados, demolindo-se também o baldrame no vão entre os 

mourões;   

 O terreno com área gramada no entorno da quadra será limpo e nivelado de forma a se adaptar às 
cotas previstas em projeto; 

 A completa limpeza no local será efetuada manual e mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros; 

 A limpeza do terreno compreenderá os serviços de raspagem, capina, roçado, de forma a deixar a área 

e o acesso livres para os serviços; 

 Ficarão a cargo do construtor as despesas com o transporte dos volumes decorrentes da execução 

desses serviços, com a distância média e os volumes considerados conforme projeto, bem como o tipo 

de veículo utilizado; 
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 Considerando a existência de casa de madeira de uso da escola coincidente com o alinhamento do 

pavilhão que será construído, a casa de madeira deverá ser desmontada por completo, cobertura, 

paredes e assoalho, para que possa ser montada em outro local na área da escola oportunamente 

(Figura 02); 

 

Figura 02: Casa para desmontagem 

 
  

 Após a desmontagem, as peças serão dispostas em local apropriado na área da escola, portanto 

extremo cuidado deverá ser dispensado para possibilitar a reutilização de todos os materiais da casa. 

 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

 

 A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando instrumentos de precisão e atendendo 

as plantas da obra, considerando-se também os níveis do piso da quadra existente e das edificações 

próximas. Os níveis encontram-se indicados nos projetos arquitetônicos. Deverá aferir os níveis, 

dimensões e alinhamentos, assim como ângulos e curvas constantes do projeto. A locação da obra 

deve ser global com quadros de madeira, considerando-se o perímetro necessário em função das 

edificações existentes. Os quadros deverão estar perfeitamente nivelados e fixados, de tal modo que 

resistam às tensões dos fios de marcação sem oscilações e sem possibilidade de fuga da posição 

correta. A locação da obra deverá ser feita pelos eixos das paredes e estar rigorosamente de acordo 

com a planta de locação, devendo ser feita no esquadro e nível. O gabarito será executado em madeira 

de baixa qualidade com guias de 2,50 m x 15 cm em escoras de eucalipto cravadas a 60 cm de 

profundidade, com espaçamento de 2,00 metros. Nas guias serão marcadas as posições das estacas 

e pilares. 
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6. EXECUÇÃO DO PAVILHÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

 

6.1. FUNDAÇÃO PARA O PAVILHÃO - COMPLEMENTOS 

 

 Considerar toda a fundação com sapatas conforme projeto, segundo as características do solo para o 

pavilhão que terá área aproximada de 651,00 m² (Figura 03); 

 

Figura 03: Imagem meramente ilustrativa para o pavilhão 

 
 As fundações para a ancoragem da estrutura deverão ser executadas conforme previsto no projeto de 

fundações e estrutura, que pelas características do solo na região terá a concepção de fundação 

superficial (sapatas), e também para as vigas baldrame, conforme projeto específico da contratada;  

 Para fins de execução da fundação e ajuste das cotas de nível em relação ao piso pronto da quadra, o 

nível do piso da quadra deverá ser coincidente com o nível do baldrame da estrutura, ou seja, cota de 

0,10 m acima do solo, conforme definido em projeto.   

 

6.2. ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA (fck 30 Mpa) 

 

 Toda a estrutura será concebida por um pavilhão constituído de peças de concreto pré-fabricado; 

 A estrutura será executada conforme preceitos da NBR 6118/2014 e outras aplicáveis de forma 
específica para o tipo de estrutura de projeto; 

 A estrutura deverá ser locada com todo o rigor, responsabilizando-se a contratada por qualquer desvio 

de alinhamento, prumo ou nível; 

 Os pilares deverão ser pré-fabricados com concreto com resistência fck 30 Mpa com mísulas de apoio 

para as vigas; 

 Farão parte da estrutura pré-fabricada os pilares, as vigas de respaldo, e cones pré-fabricados de uso 

para a fundação, com todas as peças pré-fabricadas; 

 Os perfis metálicos que forem necessários serão em aço enrijecidos galvanizado a fogo para maior 

resistência frente ao intemperismo agressivo das regiões litorâneas;  

 Os pilares de extremidade terão esperas para a ancoragem da estrutura dos oitões, assim como os 

demais pilares terão as esperas para as vigas da estrutura; 

 Considerar todos os tirantes e acessórios necessários para a montagem; 
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 Deverão fazer parte dos serviços o preenchimento das ligações de vigas com pilares com selante 

elastomérico e a vedação das junções.  

 
6.3. COBERTURA  

 
 Conforme projeto, a cobertura será executada em duas águas, considerando toda a estrutura de 

sustentação do telhado, terças e de contraventamento. 

 As telhas serão do tipo trapezoidais termoacústicas em material galvalume “aluzinco” natural com 

composição de alumínio, zinco e silício natural do tipo aluzinco 0,50 mm + EPS (Poliestireno Expandido) 

+ filme; 

 As cumeeiras terão as mesmas características e padrão das telhas das águas do telhado, assentadas 

sobre a estrutura e atendendo às exigências e especificação do fabricante, para fins de obtenção do 

acabamento;  

 A opção por esse tipo de telha deve-se a melhor qualidade contra intempéries, resistência mecânica e 

excelente blindagem à oxidação, pela elevada resistência a altas temperaturas, reflexibilidade solar e 

eficiência térmica proporcionando excelente redução de temperatura abaixo do telhado; 

 Para a colocação das telhas, o transpasse lateral deverá ser a favor dos ventos predominantes, 

intercalando os parafusos de fixação (autoperfurantes) 3 peças por terça sendo que 1 destes parafusos 

deverá ser aplicado no transpasse como costura; 

 Não haverá transpasse longitudinal, pois as telhas terão comprimento único em cada água conforme 

projeto; 

 A execução será com inclinação mínima do telhado de 10º no caimento; 

 Após a fixação das telhas nas terças das treliças deverá ocorrer a varrição para a remoção de todas as 

limalhas que ficarem na superfície das telhas ocasionadas pela perfuração das telhas; 

 O conjunto da estrutura das terças para a fixação do telhado serão compostas de peças metálicas em 

aço galvanizado a fogo, cujas características e dimensões deverão atender ao projeto específico; 

 A fixação do parafuso deverá ser sempre no gomo alto da telha através de parafusos apropriados; 

 A parte inferior plana das telhas deve apresentar encaixe tipo “macho-fêmea” para garantia de melhor 
fixação. Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do 
fabricante; 

 O conjunto de fixação será composto de parafuso de fixação das telhas do tipo autoperfurante em aço 

carbono e marcação “H” na cabeça, com arruela tubular em material EPDM com alta dureza e resistente 

à incidência de raios ultravioleta, alojada na cavidade DUH da cabeça 5/16”. O acabamento do aço 

deverá ser em Ecoseal Zinmec de altíssimo desempenho contra corrosão; 

 A execução da estrutura do telhado deverá obedecer às normas da ABNT e todas as peças da estrutura 

deverão suportar as cargas a que forem submetidas, principalmente quanto ao arrancamento, devendo 

toda a estrutura ser ancorada nas vigas de fechamento do telhado e ajustada aos vãos e com perfeito 

ajuste nas peças de fixação; 

 O aperto para fixar o conjunto de vedação deverá ser compatível para garantir a perfeita vedação do 

conjunto; 

 As telhas deverão ser bem fixadas tendo em vista que a região costuma ter a incidência de intensos 

ventos; 
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 As cabeças dos parafusos deverão ser protegidos com vedante do tipo mastique a fim de evitar a 

corrosão precoce ou ao longo do tempo das cabeças dos parafusos, como auxílio ao intemperismo, ou 

através de tampas plásticas sextavadas para a proteção das cabeças dos parafusos;  

 Considerar todo o contraventamento necessário para a estrutura do telhado necessários ao projeto.   

 

6.4. TRANSPORTE E MONTAGEM 

 

 O projeto deverá comportar a fabricação das peças, transporte, montagem e elevação de toda a 

estrutura e cobertura, restando ao final da montagem, em tempo oportuno, o pavimento no entorno da 

quadra de esportes; 

 Por se tratar de trabalhos em altura, para possibilitar a execução dos serviços de forma segura, todos 

os serviços deverão ser realizados envolvendo a utilização de andaimes e de todos os EPI’s 

necessários para a segurança dos operários; 

 Considerando as características do serviço que será realizado, devido à necessidade de içamento de 

peças esbeltas, deverá ser contabilizado o uso de guindaste compatível para as cargas consideradas. 

 

7. SERVIÇOS E CUIDADOS COMPLEMENTARES PARA A FUNDAÇÃO 

 
 Executar a escavação necessária segundo a necessidade para a execução das sapatas no local; 

 Previamente à execução das sapatas deverá ser disposta uma camada de brita de 5,00 cm em toda a 

base; 

 Sobre a camada de brita executar uma malha de aço CA 50 de ½” com espaçamento a cada 10,00 cm; 

 O concreto para a fundação será pré-misturado convencional com resistência fck 25 Mpa 

 O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o 

início do lançamento, um intervalo de tempo superior a duas horas; 

 Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de 

queda livre não poderá exceder a 1,50m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o 

lançamento direto, evitando depósitos intermediários, e o adensamento deverá obedecer a todos 

parâmetros da NBR; 

 Considerando que parte da seção de algumas sapatas irão coincidir com o piso de acesso à quadra de 

esportes, para possibilitar a escavação no local deverá ser executado o recorte do piso de concreto no 

acesso da quadra somente em área necessária cuja sapata irá ocupar do piso; 

 Para a execução desses serviços deverá ser realizado o recorte do piso utilizando-se máquina do tipo 

policorte com disco de corte diamantado, próprio para cortes de piso de concreto e execução de juntas; 

 O reaterro consistirá em repor o material escavado, complementando os vazios deixados pelos 

elementos estruturais, devendo ser executado com o material local. 

 

IMPORTANTE: 

 

A imagem apresentada é meramente ilustrativa, portanto, com os projetos básicos apresentados em 

anexo ao memorial descritivo, caberá à empresa executante a elaboração dos projetos 

complementares, para as fundações, estrutura e cobertura.  
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8. LIMPEZA FINAL 

 

 A empresa deverá manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com todos os materiais 

e equipamentos necessários à execução da obra, depositados em local adequado, facilitando a 

segurança e o andamento dos serviços.  

 Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o 

transporte de qualquer resíduo de obra ou entulho responsabilizando-se pela limpeza final da obra no 

local e no entrono das obras; 

 Após a conclusão dos serviços, o local deverá estar nas condições idênticas às encontradas, sem 

qualquer incidência de ônus para o contratante. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Os serviços especificados devem ser executados empregando-se materiais de 1ª qualidade, mão de 

obra especializada, ferramentas e equipamentos apropriados; 

 Todos os materiais deverão obter aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO, atenderem a NBR e 

certificados pelo INMETRO. 

 

DOS SERVIÇOS: 

 

 A empresa deverá visitar o local e verificar os serviços a serem executados para elaborar sua proposta; 

 Os serviços devem ser realizados considerando o memorial descritivo com o maior rigor, a planilha 

orçamentária e projetos; 

 Deverão ser seguidos rigorosamente os preceitos das normas da ABNT, a NR 18, NR 25 e demais leis 

e normas técnicas vigentes referentes à segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos 

e procedimentos adequados, bem como E.P.I.’s apropriados. 

 

DOS COMPLEMENTOS: 

 

A empresa deverá manter o local dos serviços sinalizado durante todo o período de execução. 

             A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

Entulhos, ferramentas e sobras de materiais serão totalmente removidos do local, ficando o local em 

perfeitas condições de funcionamento e segurança. 

Mesmo depois de entregue a obra, a empresa será responsável pela garantia dos serviços executados.  

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços, serem reavaliados pelas 

empresas participantes do certame licitatório. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

O prazo para conclusão de todos os serviços e implantação será de até 90 dias. 

 
 

Capão da Canoa, 14 de outubro de 2020. 
 

 

Rudi Nei Costa dos Santos Jr. 
Eng.° Civil CREA/RS 65.259D 


