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MEMORAL DESCRITIVO  

 

 MEMORAL DESCRITIVO  

 

Construção de cobertura sobre quadra existente na comunidade de Bom Jesus do Oeste, 

neste município de Conceição do Pará/MG. 

 

01.  CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

O presente memorial descritivo visa a Construção de cobertura sobre quadra existente 

na comunidade de Bom Jesus do Oeste, neste município de Conceição do Pará/MG. A cobertura 

da quadra poliesportiva visa oferecer maior conforto, usabilidade e segurança para a população 

da comunidade e visitantes.  

 

02. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 

O objeto será construído na quadra municipal da comunidade Bom Jesus do Oeste, 

próximo à Rua Pitangui, Bom Jesus do Oeste, Conceição do Pará/MG. 

 

03. CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO 

 O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em toda 

a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas características 

específicas. 

 

04. PROJETOS 

O projeto básico apresentado pelo município tem por objetivo nortear quanto as 

especificações para o Projeto Estrutural e posterior Projeto executivo/”As bilt”. 

A empresa contratada para a execução do objeto deverá apresentar posteriormente 

Projeto Executivo/”As Bilt” e Projeto Estrutural, conforme medidas retiradas “in loco”. 

 

05. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

O fornecimento e instalação da placa da obra serão de responsabilidade da contratada. 

Na placa de obra deverão constar todas as informações pertinentes ao objeto, valores e prazos de 

execução.  

 

06. MÉTODO CONSTRUTIVO 

A construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva da comunidade de Bom Jesus do 

Oeste deverá seguir rigorosamente aos projetos executivos e projeto estrutural visando garantir a 

segurança da obra.  



A obra deverá seguir as seguintes especificações: 

 A placa da obra deverá ser instalada em local visível; 

 

 A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou 

outro que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente 

cadastrada junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de 

execução desta obra. 

 

 O canteiro de obras deve sempre estar limpo e organizado; 

 

 Todos os projetos e documentos referentes a execução da obra deverão estar 

disponíveis para consulta no canteiro de obras; 

 

 Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na 

execução da obra direta ou indiretamente deverão usar obrigatoriamente e 

corretamente os equipamentos de segurança e de proteção individual; 

 

 A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as 

determinações da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras; 

 

 A fiscalização da Prefeitura Municipal de Conceição do Pará terá acesso livre 

durante a execução do objeto; 

 

 

07. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O recebimento da obra será vinculado à limpeza geral da área da obra, esta limpeza deverá 

ser realizada de tal maneira que a área onde ocorreu a obra esteja em condições de ocupação e 

uso imediato, onde todos os entulhos deverão ser retirados da área e levado a local correto sendo 

este serviço executado pela empresa contratada; 

 

 

Conceição do Pará, 09 de julho de 2019. 

 

 

 

Bárbara Viana de Freitas 
Engenheira Civil CREA/MG 173.116/D 

 


