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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E OBJETO 

Projeto para construção d a cobertura da quadra poliesportiva localizada no 

complexo de piscinas municipal, situado na rua Paranaguá, nº 1265, no município de 

Porecatu, Paraná. O local é de propriedade da Prefeitura Municipal de Porecatu. 

  

2. FINALIDADE 

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer critérios, definir tipos de 

materiais e descrever os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas 

para a execução da obra de construção. A obra será executada de acordo com o 

estabelecido neste memorial e nas quantidades especificadas em planilha e projeto. 

 

3. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

A quadra poliesportiva atualmente existente é descoberta, tendo este projeto a 

finalidade de cobri-la com estrutura metálica. Será realizada apenas a cobertura da parte 

utilizada como quadra, totalizando 1.344m² 

 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser executados com rígida obediência às normas 

técnicas da ABNT e demais institutos e associações regulamentadoras das atividades 

técnicas pertinentes.  

Os parâmetros de aceitação e os limites de tolerância são descritos nas normas e 

deverão ser exigidos pelo profissional fiscal da obra, sendo os serviços inadequados 

passíveis de reprovação.  

 

4.1 Serviços preliminares 

Antes do início da obra deverá ser implantada placa de obra, respeitando o layout 

e requisitos definidos por normativas do Estado do Paraná, de dimensão 3m². 

 

4.2 Fundação  

Serão executados estacas e blocos em concreto armado, a fim de permitir o 

ancoramento dos pilares metálicos que sustentarão a cobertura. 

     

4.3 Estrutura metálica 

Deverá ser executada estrutura metálica para cobertura e pilares de acordo com o 

projeto estrutural fornecido, seguindo a especificação de materiais e o detalhamento 

proposto em projeto. 
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4.4 Piso 

O piso existente da quadra deverá ser pintado com tinta acrílica de cor a definir e 

as marcações das linhas deverão ser refeitas. 

 

4.5 Estrutura de apoio 

Deverão ser instaladas novas traves para a prática de futsal e novas tabelas para a 

prática de basquete. 

 

4.6  Placa de inauguração 

    Deverá ser instalada placa de inauguração de acordo com o modelo constante 

no manual de placas do Governo Federal.  

 

 

 

 

 

 

Porecatu, 7 de março de 2019. 
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ALESSANDRA VERTUAN SANTOS 

Engenheira Civil CREA PR-152.755/D 

 

 


