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Memorial Descritivo 

Campo de Futebol do Depósito|6.000,00 m² 

 
O presente memorial descreve os métodos construtivos e o padrão de 

acabamento a ser utilizado para a MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL, 

localizado no interior neste município no Distrito do Depósito. A obra deverá 

atender as condições de acessibilidade a espaços e equipamentos urbanos, 

devendo estar em conformidade com a Norma Brasileira da ABNT NBR 9050. 

 
 

 

COMPONENTES DESTA ETAPA DA OBRA: 
Conforme descrito nos projetos específicos, as obras para serão compostas dos seguintes 

itens: 
A) Campo de futebol: 

 Cercamento 
 Dreno 
 Plantio de Grama 
 Traves. 

B) Casamatas: 
 Fundações 
 Estrutura 
 Telhamento. 

 
1. Instalação da Obra: 
 

A empresa executora da obra será responsável pela execução dos serviços previstos, assim como 
pela mobilização, manutenção e desmobilização do canteiro de obras. 
Após a conclusão dos serviços contratados, a área de instalação do canteiro deverá estar em 
condições idênticas para uso, sem ônus para o contratante. 
Todos os serviços preliminares não previstos, tais como; tapumes de isolamento, proteção do meio 
ambiente no entorno da obra e outros, serão de responsabilidade da empresa executora, realizados 
com material próprio e sem ônus para o contratante. 
A empresa deverá atender as medidas preventivas de segurança no trabalho, propiciando a seus 
funcionários o uso de equipamentos de proteção individual, tais como botas, capacetes, cintos de 
segurança, óculos e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho. 

 Barracão – Será de responsabilidade da empresa executora, providenciar compartimento 
para guarda de materiais e ferramentas; 
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2. Cercamento: 
 
Será executado o cercamento do campo com alambrado com altura de 2,0 metros conforme projeto, 
com moirões que serão fornecidos pela contratante, exceto os que se localizam atras das traves que 
serão com postes com altura de 6,0 metros de altura acima do solo numa extensão de 20,0 metros, 
sendo que os quais serão de responsabilidade da contratada o seu fornecimento. Todos os moirões 
e postes serão engastados em sua base com concreto. A tela será de arame galvanizado com malha 
de 8 x 8 centímetros e diâmetros de 2,0 milímetros de espessura. 
Serão executados dois portões metálicos com dimensões de 1,00 metro de largura por 2,00 metros 
de altura e um portão de com dimensão de 3,00 metros de largura por 2,00 metros de altura, todos 
com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético. 
   
3. Campo: 
 
Será executado drenos transversais conforme projeto, com valas de 25 centímetros de largura e uma 
profundidade média de 40 centímetros e inclinação de mínima de 1%, com enchimento de brita nº 
4, revestida com manta geotêxtil. Será executado aterro sobre campo existente com 10 centímetros 
de altura, devidamente nivelado com solo com PH corrido através de calcário.  
As traves serão metálicas com tubo circular em aço com diâmetro de 4”, com dimensões de 7,30 
metros de largura por 2,40 metros de altura, com rede de polietileno com fio de 4,0 milímetro. 
 
4. Abrigo para Banco de Jogadores (Casamata): 
 
Serão executados dois abrigos para banco de jogadores em estrutura metálica formados por perfis 
metálicos conforme especificado em projeto, toda a estrutura será pintada com fundo anticorrosivo 
e pintura esmalte sintético. Telhado com telhas metálicas galvanizadas. O assento para os jogadores 
será em madeira de lei, prancha com acabamento liso lixada, pintada com esmalte sintético.   
 
 
 
 

Espumoso (RS), 09 de fevereiro de 2023. 
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