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MEMORIAL DESCRITIVO 

IDENTIFICAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

MELHORIA NA PRAÇA MUNICIPAL BELA VISTA NO MUNICIPIO DE 

VARGEM BONITA 

O espaço citado corresponde a espaço livre e público, área pertencente 

ao centro do Município de Vargem Bonita SC, a qual irá contar com melhoria na 

infraestrutura existente, por meio de melhoria na quadra de recreação, melhorias 

no mobiliário existente, e criação de jardim em espaço situado na Avenida XV de 

Novembro em frente a Copérdia (Quadra 2e3), ao lado de posto de combustível 

(Quadra 6) e Estação Rodoviária (Quadra 6) 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este Memorial Descritivo é parte integrante do conjunto de Projetos 

(elétrico e paisagístico) relativos à revitalização de área citada anteriormente no 

município de Vargem Bonita SC. Sua função é especificar os materiais e serviços 

a serem empregados no projeto, proporcionando a devida compreensão dos 

componentes construtivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar 

tais informações perante os Projetos Arquitetônicos elaborados e levantamentos 

“in loco”. 

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto 

Arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – 

especificações gerais, especificações particulares e elementos gráficos dos 

projetos complementares e outras recomendações, complementam-se e não 

devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada uma 

delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços. Nestas especificações 

deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterização de 

materiais ou produtos através de determinados tipos, denominações ou 

fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma 

qualidade”, a qual será admitida a critério da Equipe Técnica da Prefeitura, 

respeitados os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos: 

Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se 

desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características 

exigidas nas especificações de materiais ou serviços que a eles se refiram. Caso 

os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as 

mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles 

terão analogia parcial ou semelhança. Caso, por algum motivo, haja necessidade 

de uma substituição por equivalência, a mesma se fará após ouvida a Equipe 

Técnica da Prefeitura, sem compensação financeira entre as partes, Proprietário 

e Construtor. Caso haja substituição por semelhança, e autorizada pela Equipe 
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Técnica da Prefeitura, o Construtor deverá abater do custo a diferença que por 

acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em nenhum caso será 

admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por substituição dos 

materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança. Para a execução 

dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, materiais e 

ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a 

assegurar andamento e o acabamento satisfatório das tarefas. Eventuais 

discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais 

elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidas pela deverá ser 

consultada a equipe técnica da Prefeitura que se pronunciará quanto aos 

esclarecimentos devidos. 

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto 

Executivo, quando necessária, será admitida com prévia autorização da 

Prefeitura. Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos 

e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as 

especificações, prevalecerão às especificações. Onde estas especificações 

forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas quanto a sua 

interpretação ou na das peças gráficas, deverá ser consultada a equipe técnica 

da Prefeitura que se pronunciará quanto aos esclarecimentos devidos. 

MATERIAL 

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra será, 

obrigatoriamente, de primeira qualidade e comprovada eficiência para o fim a 

que se destina e deverão satisfazer às presentes especificações. Caso as 

condições locais tornarem necessário a substituição de algum material por outro 

equivalente, isto só poderá ser feito mediante autorização expressa e por escrito 

da Equipe Técnica da Prefeitura. Caberá à Equipe Técnica da Prefeitura, sempre 

que preciso exigir do Construtor ou efetuar por iniciativa própria todos os testes 

e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de 

modo a preservar sua boa qualidade. 

MÃO DE OBRA  

A mão de obra a ser empregada, sempre que necessário especializada, 

deverá ser de primeira qualidade, com operários tecnicamente capazes e 

conhecedores de suas funções. Com isso espera-se obter em todos os serviços 

a melhor execução e o melhor esmero possível em acabamentos, que só 

deverão ser aceitos pela Equipe Técnica da Prefeitura nessas condições. Para 

execução dos serviços, os operários deverão utilizar, obrigatoriamente, 

equipamentos de proteção individual (EPI). 04.4.2. Ferramental e equipamentos 

Para a execução dos serviços, o construtor deverá dispor no canteiro de obras 

do ferramental e dos equipamentos necessários e indispensáveis ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 04.4.3. Serviços preliminares / Terraplenagem 
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04.4.3.1 placa da obra Deverão ser colocadas placas alusivas às obras e 

serviços técnicos de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, 

obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe Técnica da Prefeitura. 

As placas oficiais, próprias da obra, terão as dimensões, conteúdo e padrão 

fornecidos pela Prefeitura, cabendo sua execução e colocação por conta da 

Construtora. 

LOCAÇÃO E GABARITO DA OBRA 

A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os 

projetos de urbanização e arquitetura, 50,00cm (cinquenta centímetros) acima 

do nível do terreno. O gabarito deverá utilizar tábuas de pinho de 3, novas, com 

dimensões de 1”x12”e barrotes de 3”x 3”, devidamente contraventado e nivelado 

à altura de 1,00m do solo e espaçados 1,50 m cada.  

Demolições e retiradas Antes de serem iniciados os serviços de 

demolição, caso necessário, deverão ser tomadas medidas adequadas que 

garantam à integridade das redes existentes no local da obra - energia elétrica, 

água, esgotos e águas pluviais – a proteção dos operários, transeuntes e 

edificações vizinhas. Deverão ser observadas as prescrições da NR 18 - NBR 

5682/77. 

Cuidados especiais deverão ser dispensados às raízes das árvores a 

serem preservadas. Sempre que houver risco de agressão às raízes das árvores, 

para atender aos serviços do Projeto Executivo, a Equipe Técnica da Prefeitura 

deverá ser notificada e deverá indicar os procedimentos a serem adotados, 

visando minimizar a agressão ao espécime a ser preservado. 

O transporte dos materiais considerados inaproveitáveis, oriundos das 

demolições ou da limpeza do terreno deverão ser rapidamente retirados pela 

empresa executora do canteiro e transportados por veículos adequados, até o 

seu destino final a ser informado pela Prefeitura Municipal. 

Será executado abrigo provisório de obra em chapa de madeira 

compensada depósito, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso cobertura e 

instalações. 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

A praça hoje conta com ampla área construída sendo necessário reparos 

e melhorias para que mais usuários possam usufruir da mesma. Os jardins da 

Avenida XV serão locados com acompanhamento de responsável técnico. Serão 

3 jardins com mobiliário (banco em concreto). 
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QUADRA DE RECREAÇÃO: 

 Situada na lateral direita de quem olha da rua Coronél Vitório. A quadra 

por não ter metragem mínima pra ser feita quadra em padrão poliesportivo, será 

feita quadra para fins de recreação. A mesma conta com 250,00m², terá seu piso 

trocado, hoje existente em areia, será modificado por concreto polido. 

A área onde será executado o piso deverá receber preparo, regularização 

e compactação do terreno (compactação manual) camada regularizadora de 

brita 1, posteriormente executada malha de aço 5mm com armadura mínima de 

15cm a 1/3 da altura nas duas direções. O piso da Quadra Poliesportiva será em 

concreto 20MPA, usinado, com espessura de 7cm polido com desempenadeira.  

O terreno para construção deverá ser limpo, nivelado e consistente. Caso 

haja necessidade de movimentação de terra, o reaterro deve ser feito em 

camadas sucessivas de 0,20m devidamente compactada, com emprego de 

irrigação adequada, a fim de evitar depressões futuras. 

Retirado o material, a superfície deverá ser convenientemente 

compactada com soquete de 10 kg. Nos pontos em que o terreno se revelar 

muito fraco, torna-se necessário a sua remoção até à profundidade conveniente, 

substituindo-o por material mais resistente e adequado. Em seguida, aplicar 

lastro de brita nº 2 espessura de 5 cm, apiloado. Nivelamento com nível laser de 

todo o terreno preparado.  Piqueteamento para colocação de guias para 

aplicação do concreto, com utilização do nível laser. Colocação de lona plástica 

de polietileno. A concretagem deve ser executada em camada única com 

concreto FCK 20MPa (traço bombeável com brita nº 1). Sarrafeamento de 

concreto com régua vibratória ou equipamento adequado. Desempeno grosso 

com utilização de desempenadeiras mecânicas. Polimento de concreto com 

utilização de acabadora dupla de superfície (politriz). Corte das juntas de 

dilatação pelo sistema clipper formando quadros 2.50 x 3.00m, ou divisões de 

acordo com a largura e o comprimento da quadra utilizando serra clipper com 

discos diamantados. Rejuntamento com junta PTR 302/N ou equivalente. A cura 

deve ser feita com agente de cura para concreto sobre o concreto fresco, 

protegendo-o contra efeitos da desidratação provocada pelo calor e pelo vento 

ou assim que o concreto permitir deverá ser coberto com lençol de pó de 

serragem ou areia de 3 cm de espessura, mantendo molhado por irrigação 

periódica.  

O enchimento das juntas será em selante tipo mastic ou frio asfalto e 

espessura de 1cm e só será aplicado quando terminada a cura e endurecimento 

do concreto. Selagem das Juntas - O material selante só poderá ser aplicado 

depois que os sulcos das juntas estiverem limpos e secos. Para tanto, serão 

empregadas ferramentas com pontas em cinzel, vassouras de fios duros e jato 

de ar comprimido. - A aplicação do selante deverá ser feita de forma cuidadosa, 
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sem respingar a superfície e em quantidade suficiente para encher a junta, sem 

transbordamento. Esmalte sintético - serão aplicados em superfícies metálicas 

(portões, gradil, alambrados e grades) após a aplicação de anti corrosivo. 

O Alambrado continuará com a mesma estrutura. Será trocada toda a tela. 

A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, malha 2” e fio 14 BWG 

e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado 

fio 14 BWG com aplicação de anti corrosivo e pintura esmalte sintético brilhante 

cor branco.  

Deverá ser prevista a drenagem de águas pluviais da quadra poliesportiva 

e seu entorno com inclinação mínima para lateral da rua.  

MELHORIAS EM MOBILIÁRIO EXISTENTE 

Melhorias em bancos existentes sendo pintados todos os bancos em tinta 

acrílica sob duas de mão, cor a ser escolhida pelo responsável da prefeitura. 

JARDIM AVENIDA XV DE NOVEMBRO 

Situado na Avenida XV de novembro, serão construídos dois jardins, em 

frente a Copérdia e Estação Rodoviária. Os mesmos terão muretas estilo meio 

fio para contenção das plantas. Floreiras e banco em concreto. E pintura em titã 

acrílica nos mesmos; O plantio das mudas se dará em momento posterior. O 

projeto conta com imagens perspectivas 3D para melhor compreensão de como 

irá ficar. Podendo mudar alguma metragem, a locação da mesma será feita com 

acompanhamento de fiscal da Prefeitura; 

LIMPEZA DA OBRA: 

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do 

entulho, material não aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza 

dos canteiros e das pavimentações externas. O fornecimento de mão de obra e 

equipamentos necessários para execução dos trabalhos de forma tal a se 

efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e 

qualquer material estranho a mesma é de inteira responsabilidade da 

Contratada. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Para ter o recebimento final da obra, a mesma deverá estar quite com 

todas as exigências legais. 

Qualquer dado omisso deste memorial descritivo, fica por conta das 

exposições gráficas do projeto arquitetônico ou pela orientação do departamento 

de Engenharia da Prefeitura Municipal, bem como projetos complementares 

quando assim se fizerem necessários.  
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  Após o término dos serviços acima especificados, a empresa 

contratada procederá a limpeza da obra e do canteiro da obra. As edificações 

deverão ser deixadas em condições de pronta utilização. OBS: Todos os 

materiais a serem empregados na obra deverão submeter-se à aprovação da 

fiscalização de obras da Prefeitura Municipal. Todos os detalhes omissos neste 

memorial deverão ser tratados com a fiscalização de obras da Prefeitura 

Municipal.  

A fiscalização da obra, será feita pelo setor técnico da Prefeitura Municipal 

em todas as etapas, liberando para as execuções.  

  Qualquer modificação deste memorial descritivo, a executante, 

sem a prévia autorização do departamento técnico da Prefeitura Municipal, a 

mesma ficará sujeita e demolição e re execução da obra, sem custos a 

Contratante, bem como o cancelamento das liberações dos recursos.  

 A qualquer momento, que a fiscalização entender, que os materiais e 

técnicas empregados, não condizem com o memorial descritivo e poderão dar 

problemas, a obra automaticamente será interditada, até ficar comprovado a 

qualidade e resistência dos mesmos mediante ensaios e testes laboratoriais.  

Antes do recebimento final, a executante deverá proceder a limpeza geral 

da obra e dos espaços utilizados provisoriamente e ficar responsável pela 

conservação da obra e prejuízos contra terceiros se assim ocorrer.  

 


