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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CONSTRUÇÃO – PRAÇA – NOME 

 Área: 523 m² 

 

 

 

1-GENERALIDADES 

Este memorial trata da CONTRUÇÃO DA PRAÇA – NOME, LOCALIZAÇÃO no munícipio 

de Salto do Itararé.  

A obra deverá ser executada de acordo com os projetos fornecidos pela prefeitura 

 

2-ÁREA DA PRAÇA 

- PISO: PAVER  

QTD.: 240 m² 

-MEIO FIO 

QTD.: 226 m 

- GRAMA ESMERALDA.:  

QTD.: 250 m² 

 

3- LOCAÇÃO DE OBRA 

A locação da obra consiste na locação do eixo do traçado, seu nivelamento e seccionamento 

transversal, a marcação e nivelamento dos “offsets”, bem como alocação de todos os demais serviços 

previstos para a execução da obra. Os controles geométricos que serão realizados visando aferir os 

resultados obtidos pela contratada e que pressupõem a utilização de tais serviços serão conduzidos em 

conformidade com os termos e condições estabelecidos. Quanto a LOCAÇÃO DA OBRA, a 

CONTRATADA deverá verificar todas as locações indicadas nas peças gráficas de modo a antever a 

possibilidade de ocorrências de distorções no levantamento topográfico utilizado para elaborar o 

projeto. Em caso de dúvidas, deverá consultar a FISCALIZAÇÃO. O preparo do leito da rua com 

terraplanagem para nivelamento (escavação/aterro/corte/transporte), incluindo todos os serviços com 
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máquinas e transportes necessários, serão de responsabilidade da licitante vencedora. 

 

4- TERRAPLANAGEM 

A CONTRATADA deverá regularizar o terreno conforme alinhamento existente, devendo 

executar as compensações de corte e aterros necessários para a execução das obras. 

Os aterros devem ser executados com solos de boa qualidade, isentos de material orgânico e 

entulhos. O aterro deverá ser executado em camadas de, no máximo, 20cm, sendo a espessura de cada 

camada controlada por meio de pontaletes de madeira. 

 

5- PAVIMENTAÇÃO 

Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução 

de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da FISCALIZAÇÃO serão 

liberados individualmente de modo a dar continuada a execução das camadas que compõem o 

pavimento estrutural.  

 

5.1- Subleito 

A regularização do subleito consiste na regularização do gabarito de terraplenagem mediante 

pequenos cortes ou aterros (espessuras ≤ 20 cm) de material até atingir o greide de projeto, procede-se 

a escarificarão, quando necessário, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação 

e acabamento conforme cotas e larguras das notas de serviço e obedecendo as declividades projetadas. 

 

5.2- Base 

Deverá ser realizada uma base para o assentamento dos blocos em areia, com espessura mínima 

de 5cm. 

5.3- Pavimento 

A pavimentação será executada com bloco de concreto intertravado, prensado, paver, sobre 

berço de areia com espessura de 5 cm. A areia deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica. A junta 

entre o paver não deverá ser superior a 0,2 mm. Após o assentamento será colocada uma camada de 

areia para o fechamento das juntas com espessura de 2,5 cm. Ao termino do assentamento da 

pavimentação ela deverá ser compactada. 
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5.4- Meio fio 

Os meios-fios devem ser de concreto, pré-moldado alisado, dupla face e deverão ser assentados 

perfeitamente alinhados e nivelados. 

 

6-PAISAGISMO 

 

- GRAMA ESMERALDA: 

-ÁRVORES: 

 

7-DEFINIÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS: 

Os equipamentos urbanos abaixo expostos foram distribuídos estrategicamente dentro dos espaços da 

praça, a fim de atender todos os planos projetados, atendendo a demanda física quando nos eventos oficiais. 

 

7.1 Bancos 

- BANCO DE PRAÇA PÉ DE FERRO E ASSENTOS DE MADEIRA 

QTD.: 8 Unidades. 

 

 

 

7.2 Lixeiras 

- LIXEIERA DE FERRO E MADEIRA DE LEI 

QTD.: 8 Unidades. 
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7.3 Postes 

- POSTE ORNAMENTAL 4 MTS COM DUAS LUMINÁRIAS LED 200W 

QTD.: 4 Unidades. 
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- POSTE CÔNICO METÁLICO COM ALTURA ÚTIL DE 4M COM LUMINÁRIA EM ALUMÍNIO 

E POLICARBONATO PARA LÂMPADA EM PLACA DE LED DE 100W 

QTD.: 1 Unidade. 

8- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

8.1 - ELETRODUTOS 

QTD.: 80 m. 

8.2 – CAIXA DE PASSAGENS 

QTD.: 7 Unidades. 

8.3- CONDUTORES 4MM  

QTD.: 160 m. 

8.4- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

QTD.: 1 Unidade. 

8.5- QUADRO DE MEDIÇÃO 

QTD.: 1 Unidade. 

 

 

Salto do Itararé, 05 de Julho de 2022. 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Murilo Carvalho Domiciano 

CREA PR-176781/D 


