PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO – RS
VESTIÁRIOS JUNTOS À PRAÇAS DE LAZER DO MUNICÍPIO

Memorial Descritivo
1 - OBJETIVO:
O presente memorial em por finalidade descrever os componentes, métodos construtivos e
serviços a serem utilizados nas 1ª ETAPA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO COM FINALIDADE PARA VESTIÁRIO.
2 - VESTIÁRIO NA COMUNIDADE DO PONTÃO DO BUTIÁ – 1ª ETAPA
LOCAL: Localidade do Pontão do Butiá, Espumoso/RS.
ÁREA: 65,00 m²
SERVIÇOS PREVISTOS:
• Fundações;
• Vigas de Baldrame;
• Pilares.
3 - VESTIÁRIO NO DISTRITO INDUSTRIAL – 1ª ETAPA
LOCAL: Rua Altério Ferrante Castamam, Distrito Industrial, Espumoso/RS.
ÁREA: 105,00 m²
SERVIÇOS PREVISTOS:
• Fundações;
• Vigas de Baldrame;
• Pilares.
4 - ESPECIFICAÇÕES:
Conforme especificado no Projeto Estrutural a estrutura será formada por Tubulões em concreto
ciclópico, Vigas de Baldrame e Pilares em concreto armado. A Estrutura foi calculada e dimensionada
para suportar uma futura ampliação de um pavimento superior com finalidade para salão de festas. Na
opção de as Vigas e Pilares serem pré-fabricados, deverá a empresa CONTRATADA elaborar e encaminhar
um projeto específico com as tais alterações ao setor competente da CONTRATANTE, para uma aprovação
prévia.
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A empresa CONTRATADA, executora das obras será responsável pelo fornecimento do material e
da mão-de-obra necessários para a execução da estrutura, assim como pela mobilização, manutenção e
desmobilização do canteiro de obras.
Após a conclusão das obras, a área de instalação do canteiro deverá estar em condições
idênticas às encontradas no início dos serviços.
Todos os serviços complementares não previstos como, proteção do meio ambiente no entorno
da obra, isolamento do canteiro de obras, remoção de entulhos gerados pela execução da obra, serão de
responsabilidade da empresa CONTRATADA, realizados com material e equipamentos próprios e sem
ônus para o CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá atender as medidas preventivas de segurança no trabalho, propiciando a
funcionários o uso de equipamentos de proteção individual, tais como botas, capacetes, cintos de
segurança, óculos, protetores auriculares e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do
Trabalho.

Espumoso (RS), 30 de setembro de 2020.
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