
 
PROPRIETÁRIO: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA/RS  
OBRA: 
COBERTURA METÁLICA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ 

 
ENDEREÇO: 
RUA PEDRO BEVILAQUA – GAURAMA/RS                  

 MEMORIAL 
DESCRITIVO 

                      



1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 

O memorial descritivo refere-se à seguinte obra: Cobertura metálica da Creche 
Municipal Criança Feliz, com área total construída de 101,62m². A estrutura metálica e a 
cobertura deverão ser fabricadas e montadas obedecendo ao Projeto Arquitetônico, 
observando suas características, configurações, detalhes construtivos, sempre se orientando 
e conferindo as medidas in loco e de projeto. 

Deverá ser apresentada ART de execução de obra. 
 

 
2. PROJETO ARQUITETÔNICO 

 
- A locação da obra deverá ser executada com cavaletes, garantindo o esquadro e 

localização de acordo com o projeto; 
 - Os pilares do acesso dos ônibus deverão ter as dimensões de 0,10x0,40x3,70m, 
executados sobre sapatas em concreto, das dimensões de 0,50x0,50x0,50m; 
 - Os pilares do acesso dos professores/funcionários/alunos terão as dimensões de 
0,10x0,10x2,70m, executados sobre sapatas em concreto, das dimensões de 
0,30x0,30x0,30m; 
 - As sapatas serão executadas com Blanck 5/16 com chumbador tipo JǾ 5/8; 
 - As tesouras deverão ser executadas de forma a vencer os vãos estipulados em 
projeto, obedecendo as normas brasileiras; 
 - O telhamento será com telha de aluzinco TP 50, devidamente fixado. Não serão 
admitidos furos provenientes da má instalação; 
 - Não serão admitidas emendas de terças, fora do encontro das tesouras; 
 - O contraventamento deverá ser executado com aço carbono ASTM Ǿ 3/8", com 
esticador, a ser instalado no maior vão; 
 - Todos os elementos metálicos deverão ser pintados, com tinta alquídica de fundo e 
acabamento aplicada em fábrica. 
 

 
3. LIMPEZA DA OBRA 
 

 Concluídas todas as atividades, será executada a desativação do canteiro de obras e a 
limpeza da obra e seus arredores. 

 Todo o resíduo proveniente da construção deverá ser removido e dado o descarte de 
modo ambientalmente correto. 

 A medição final será paga somente após o aceite da prefeitura realizado pelo termo 
de entrega da obra. 
 



 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Na execução dos serviços deverá ser rigorosamente observado e cumprido o projeto. 

Caso durante a execução dos serviços, por qualquer razão, tornar-se necessária a 
modificação do projeto anexo, a empresa deverá consultar o engenheiro responsável pela 
fiscalização que examinará as alterações propostas. 

Este memorial deve ser totalmente lido pelo executor dos serviços e deverá 
acompanhar as pranchas do projeto arquitetônico, estrutural e complementares durante toda 
a execução da obra. 
 
 

 
Gaurama, 09 de junho de 2022. 

 
 

_________________________________ 
Leandro Márcio Puton 

Prefeito Municipal 
 
 

_________________________________ 
PROJETTA Engenharia e Arquitetura 

Responsável Técnico 


