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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE MONTE ALEGRE 

DO SUL 

 

 

OBJETO: COBERTURA DA FEIRA DE TURISMO RURAL 

 

ENDEREÇO: PRAÇA PEDRINA DA SILVA VALENTE 

 

MUNICÍPIO:  MONTE ALEGRE DO SUL – SP 

 

 

DESCRIÇÃO: Uma das Praças mais visitadas do município, onde está localizada a 
Locomotiva da Maria Fumaça. O local será destinado a realização de feiras de 
artesanato e turismo rural, tornando mais um roteiro atrativo para o município de 
Monte Alegre do Sul. 
 
“Toda obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e 
das Concessionárias locais. ” 
 
 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
A placa do Governo do Estado de São Paulo, conforme modelo padronizado será 
fixada em local frontal a obra e em posição de destaque, com o engenheiro 
responsável, construtora, arquiteto, etc. Sendo de responsabilidade da Prefeitura a 
fixação e manutenção da placa até o término da obra. 

 

2 – FUNDAÇÃO 

 
O solo será escavado manualmente com a profundidade determinada no 
projeto. O entulho será retirado manualmente. As formas serão de madeira 
com tábuas e reaproveitada. A fundação será com concreto armado e bloco 
de concreto. A armadura será em aço estrutural e o concreto dosado será 
transportado através de caminhão betoneira até a obra e seu lançamento 
deverá ser feito através de sistema manual e vibrado, com equipamento 
apropriado. 
 

3 – ESTRUTURAS METÁLICAS 

 
A estrutura metálica que se utiliza de perfis U metálicos 100X50X3,00mm 
dobrado em cantoneiras com dimensões ¾ x 1/8 Astm-A36 galvanizada, 
conforme detalhamento. O aço especificado para a estrutura é o aço 
ASTMA36 de limite de escoamento mínimo de 250MPa. A chapa de telhas a 
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ser utilizada será de aço galvanizado ondulada - OND-17 ou similar. O Perfil 
de arco fechado será de chapa de aço com bitola média. 
As dimensões devem seguir o indicado no projeto e as medidas deverão ser 
conferidas “in loco”.  

 

4 – PINTURA 

 
Será aplicado uma demão de tinta com esmalte alquídico em toda a 
estrutura metálica. A chapa de aço será com pintura esmalte a base de 
água na cor branca em ambos os lados. 
DE AÇO 1,5MM - BITOLA 16 GSC 
   
 

Monte Alegre do Sul, 08 de Outubro de 2018 

 

 

 

                                                                           

    Robson Rodrigo Domingues de Faria             Edson Rodrigo de Oliveira Cunha  
    Diretor de Obras e Serviços                                      Prefeito Municipal 
    CREA - 5069911905 


