
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ - PR 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Objetivo: 

Este documento tem por objetivo apresentar especificações técnicas e executivas 

dos procedimentos e trabalhos necessários na construção e instalação do Monumento a 

Bíblia e Monumento Cristo Acolhedor e bancos.    

 

Considerações 

A contratada obriga-se a seguir rigorosamente todas as especificações constantes 

dos desenhos arquitetônicos e memorial descritivo 

No caso de dúvidas quanto às especificações, as mesmas deverão ser sanadas 

diretamente junto à secretaria de obras do município, por escrito, sem que haja prejuízo 

algum aos prazos de entrega e valores fixados durante o processo licitatório. 

A contratada não poderá ainda se valer de qualquer erro involuntário, ou de 

qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades, 

obriga-se ainda satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos arquitetônicos. No 

caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, 

devendo o fato de qualquer modo ser comunicado e aprovado pela fiscalização. 

Para os serviços de execução e instalação das peças constantes do projeto e descrito 

no respectivo memorial, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem 

como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços. 

Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serão novos e 

comprovadamente de primeira qualidade. 

 

 



 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 LOTE 1 - MONUMENTO CRISTO ACOLHEDOR 

 Escultura representando a figura de Cristo Acolhedor com 4 m de altura, 

produzida em PRFV – polímero reforçado em fibra de vidro, estruturada em ferro metalon 

20 x 20 compatíveis com as necessidades dos elementos artísticos. As barras serão soldadas 

umas às outras, trançadas e cruzadas de modo a se obter a sustentação desejada. Está fixada 

sobre pedestal redondo canelado, altura total 4 m, produzido em concreto. A confecção 

seguirá rigorosamente o projeto arquitetônico.  

Monumento Cristo Acolhedor 

 

Imagem ilustrativa 

 LOTE 2 - MONUMENTO A BÍBLIA 

O monumento bíblia é composto por um conjunto de peças que trazem 

significado cristão. Possui altura total de 5,60 m e carrega no topo a escultura representando 

“mãos com bíblia” juntamente com a “pomba da paz”. Está apoiado sobre um conjunto de 

coluna cônica com estilo arquitetônico clássico, apontando em direção ao infinito. São 

peças pré-fabricadas, instaladas in loco de acordo com o projeto arquitetônico e estrutural 

em anexo. 

 



 

Monumento a Bíblia 

 

Imagem ilustrativa 

 

A produção e instalação das peças deverão seguir rigorosamente os projetos 

disponibilizados em anexo.  

LOTE 3 - BANCO 

Banco sem encosto dimensão 2,00 x 0,37 x 0,58 m de altura, assento anatômico 

para 4 lugares, pé com formato redondo diâmetro 0,32 m, confeccionado em concreto. 

Instalado em logradouros e praças.  
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Imagem ilustrativa 

 



 

 

Observações: 

 

- Toda e qualquer dúvida nas especificações acima, deverão ser verificadas junto 

ao setor de engenharia da Prefeitura. 

- Materiais e serviços a serem utilizados serão fiscalizados pelo setor de engenharia 

da Prefeitura. 

- Ao final da obra o local será entregue completamente limpo com todo entulho 

removido e destinado corretamente pelo Município.  

 

 

 

Salto do Itararé/PR, 23 de setembro de 2022. 
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          Engenheiro responsável                                                   Prefeito Municipal 

 


