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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO
Praça Nossa Senhora de Nazaré, 742, Centro – CEP 65990-000

CNPJ N° 05.282.801/0001-00 Telefone: (99) 3531-0275

MEMORIAL DESCRITIVO PRAÇA PÚBLICA - POVOADO ALTO BONITO

Obra: Construção de Uma praça Publica
Local: Povoado Alto Bonito - Riachão - MA
Proponente: Prefeitura Municipal de Riachão-MA

Imagem 1: Layout da Praça

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as
diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das
propostas técnicas para a execução das obras e serviços objeto desta.

As firmas proponentes deverão analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para
melhor analise.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade
e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT aplicáveis
ou outras, necessárias para cada caso na execução da obra.

As firmas proponentes deverão apresentar propostas e planilha orçamentária,
constando quantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo e projetos
complementares, e no caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos
junto ao corpo técnico da Prefeitura Municipal de Riachão-MA, devendo todas as dúvidas serem
sanadas antes da apresentação das propostas.

A empreiteira contratada deverá fornecer cópia da ART/CREA-MA de execução
da obra do engenheiro responsável envolvido, após assinatura do contrato, com as
especificações dos serviços prestados conforme os termos e valor do contrato.

A Prefeitura Municipal de Riachão-MA fornecerá à firma empreiteira o projeto
básico de Arquitetura, e detalhes necessários à implantação de qualquer equipamento, assim
como a orientação necessária para o bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer
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divergência para a implantação do projeto, com relação a quantificação da planilha orçamentária,
isso tudo ocorrerá por conta e risco da empreiteira contratada.

Todos os equipamentos de proteção individual serão de responsabilidades da
empreiteira, inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes,
sinistros ou falta grave, também a terceiros. A fiscalização da Prefeitura poderá impugnar ou
mandar refazer quaisquer serviços mal executados ou em desacordo com as condições deste
memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o cumprimento das exigências dentro do
prazo determinado.

1 – SERVIÇOS INICIAIS

1.1 – Projeto executivo, detalhamento e acompanhamento de obra.

Elaboração de peças técnicas que possam tirar dúvidas para execução dos
serviços, haja visto que os projetos apresentados são projetos básicos.

1.2 - Limpeza mecanizada do terreno

Serviço de limpeza e remoção de toda e quaisquer material que possa contaminar
a boa execução da obra

1.3 Placa de obra.

Placa em chapa de aço galvanizado que identifique a obra, os custos para a
execução da obra. Dimensões conforme planilha orçamentária.

1.4 Locação de obra.

A locação convencional da obra será feita através de gabarito de tábuas corridas
pontaletadas, com reaproveitamento de 2 vezes.

1.5 Ligação provisória.

Ligação de energia para funcionamento de equipamentos para execução de
serviços da obra.

1.6 - Placa de Obra em Chapa de Aço galvanizado.

Será fornecida placa de obra em chapa de aço galvanizado, para identificação da
obra a ser realizada, nas dimensões de 3,00 m x 2,00 m.

2 – PRAÇA - PASSEIO E CALÇADAS

2.1 – Infraestrutura.

2.1.1 – Escavação manual de valas.

Abertura de valas e fossos para execução do meio fio com dimensões 12 x 30 cm,
e execução do viga baldrame para execução das calçadas na parte interna do
campo de areia.

2.1.2 – Viga baldrame da parte interna do campo de areia.

Execução de embasamento com alvenaria de cerâmica maciça de 5x10x20cm,
assentes com argamassa cimento, cal e areia média com traço 1:2:8.

2.1.3 – Reaterro de solo.

O solo proveniente da escavação será reaterrado ao lado da estrutura para
fechamento das laterais das valas.

2.1.4 – Compactação de solo.
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Será compactado a área interna da praça onde será executado o piso de passeio com
compactador manual ou pneumático elétrico ou à combustão para receber o piso.

2.1.5 – Piso dos passeios internos.

2.1.6 Aplicação de blocos de concreto 10x20 cm em cama de areia.

2.1.7 – Piso das calçadas.

Aplicação de camada de concreto com fck 25MPa cimento, areia média e brita com auxílio
de betoneira no preparo, espessura de 60mm e juntas de poliuretano de 2x2m.

3– ESTACIONAMENTO

3.1 – Pavimento.

Aplicação de blocos de concreto 10x20 cm em cama de areia.

4 – CAMPO DE AREIA

4.1 – Infraestrutura.

Execução de camada de areia fina e branca em toda a superfície indicada no
projeto. Camada de areia com altura h= 10cm.

4.2 – Traves de Futebol.

Instalação de traves de futebol metálicas com rede de acordo com as dimensões
especificadas no projeto.

5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 – Poste e Luminárias

Será instalado postes de concreto circular com altura útil de 11,00m engastados
em base de concreto.

Deverá ser instalada 4 luminárias com lâmpada de LED 50W em cada poste de
iluminação no locais indicados no projeto.

5.2 – Cabos e Eletrodutos

Devera ser utilizado cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama
450/750 V, todas as instalações serão feitas com eletroduto rígido roscavel e
enterrado.

6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 – Bancos

Os Bancos serão de Concreto pré-moldado e devem receber nos encostos o logo
atual da prefeitura municipal de riachão.

6.2 Grama
Deverá ser colocado uma camada de terra preta com altura de 10 cm em todas as

área em que deverá ser plantado grama.

Será plantada grama em placas nas áreas especificadas no projeto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa
execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial
descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade
dos termos de garantia contra defeitos de fabricação, instalação de serviços e equipamentos
instalados, desde que os mesmos não tenham sido usados de forma abusiva ou imprópria,
contrariando as recomendações dos fabricantes.

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações, a cargo
da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

Após a execução de todos os serviços acima descritos, deverá a obra receber a
vistoria final para a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, válido por 3 (três) meses,
período este em que deverá ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer
solicitação de reparos e danos por defeitos construtivos.

Depois de decorrido este período, será lavrado um Termo de Recebimento
Definitivo, qual se considerará plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de
cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuição da responsabilidade
por parte da construtora e das obrigações perante a obra definidas no código civil.

Todos os equipamentos e afins instalados, com os Certificados de Garantia desses
equipamentos, deverão ser entregues na prefeitura.

Riachão-MA, 27 de Fevereiro de 2020

_________________________________________________
PEDRO DE ALCANTARA PIRES SANDES

Eng. Fiscal
CREA-RO nº 230969403-7




