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MEMORIAL DESCRITIVO 

EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ MOLDADA PARA O CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL 

ESTRADA GERAL DA SANTA CRUZ - BAIRRO SANTA CRUZ 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

 

FUNDAÇÕES 

As fundações da estrutura pré moldada do Centro de Eventos Municipal deverão ser 

do tipo rasa, executadas em concreto fck mínimo 20,0mPa e aço CA-50, obedecendo às 

normativas técnicas vigentes e, compatíveis com os carregamentos previstos e os laudos de 

sondagem de solo devidamente anexos a este memorial. 

Reitera-se que, a contratante fornecerá a locação da estrutura e todos os demais 

procedimentos, inclusive elaboração de projeto estrutural e dimensionamento, são de 

responsabilidade da contratada. 
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PILARES PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO 

Os pilares do Centro de Eventos Municipal deverão ser do tipo pré moldado 

utilizando aço CA-50 e concreto de fck mínimo 35,0 mPa, respeitando o projeto estrutural 

elaborado pela contratada e atendendo às dimensões apresentadas pela contratante no 

detalhe arquitetônico devidamente cotado. 

Reitera-se que todo o processo de dimensionamento, execução e instalação dos 

elementos deve acontecer conforme a normativa técnica vigente. 

 

VIGAS PRÉ MOLDADAS DE CONCRETO 

As vigas do Centro de Eventos Municipal deverão ser do tipo calha pré moldadas 

utilizando aço CA-50 e concreto de fck mínimo 35,0 mPa, respeitando o projeto estrutural 

elaborado pela contratada e atendendo às dimensões apresentadas pela contratante no 

detalhe arquitetônico devidamente cotado.  

Reitera-se que todo o processo de dimensionamento, execução e instalação dos 

elementos deve acontecer conforme a normativa técnica vigente. 

 

TELHAS DE CONCRETO 

Quanto às telhas da edificação, será utilizado o material já disponível no local, de 

propriedade do município de Paulo Lopes. Sendo assim, deve ser considerada somente a 

instalação deste elemento (transporte, montagem, nivelamento e pequenas correções). 
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