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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Dados da Obra 

 

Referente: ADEQUAÇÃO E MELHORIA NA QUADRA COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA 

COM PISO DE CONCRETO NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO DA SILVA ARAÚJO 

SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT 

 

Local: RODOVIA MT 208, E. M. MONTEIRO LOBATO, COMUNIDADE BOA SORTE, ZONA 

RURAL, CARLINDA/MT 

 

Coordenadas geográficas: 10°02'13"S  

          55°39'51"O  

 
 

Cronograma de execução: 60 dias 

 

Do objetivo 

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que deverão 

ser consideradas na execução da obra mencionada acima. 

 

Informações técnicas 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado 

de forma a obter bons resultados de acabamento em todas as etapas da reforma. 

  

A obra será executada de acordo com o projeto e cronograma, bem como planilha 

orçamentária, e, em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor do projeto deverá ser 

consultado, para prestar esclarecimentos. 
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Serviços  

   Deverá ser executado fechamento em alambrado composto por tubo metálico e tela 

metálica, na parte frontal e posterior, além de metade da lateral direita considerando o início com 

2,10 m de altura, conforme as dimensões em projeto e planilha, outras dimensões devem ser 

definidas pela administração. 

 

Deverá ser executado calçada com 60 cm de largura e 7 cm de espessura em todo perímetro 

da construção, devendo estar todo contorno nivelado com um leve caimento para as bordas, além 

de apresentar um desnível mais baixo que o piso interno da edificação, conforme as dimensões em 

projeto e planilha, outras dimensões devem ser definidas pela administração. 

  

Deverá ser executado mobiliário esportivo para basquete e vôlei, além da pintura de 

demarcação especifica para quadras poliesportivas considerando as principais modalidades de 

jogos, conforme as dimensões em projeto e planilha, outras dimensões devem ser definidas pela 

administração. 

 

Deverá ser instalado 2 refletores na parte central da quadra de mesmo modelo que os 

refletores existentes e a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho com 

limpeza geral tomando todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da construção existente. 

 

Carlinda, 28 de abril de 2021. 

                                   

 

 

 

MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA 

Engenheiro Civil 

CREA MT 024501 
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