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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Revitalização do passeio da Praça Amado Maciel  

Endereço: Entre a Rua Almirante Tamandaré e Rua Adelmo N. Nunes – Bairro Stª. Luzia, 

Capão da Canoa - RS 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da revitalização do 

passeio da Praça Amado Maciel (fundos Escola Riachuelo), Bairro Stª. Luzia - Capão da Canoa. Serve 

também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, 

prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.  

 

Disposições Preliminares 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 

sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 

especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 

execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre 

que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo 

mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação 

da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 

reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à 
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Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 

membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento 

dos trabalhos. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 

serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo 

desses danos. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, 

sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser 

realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 

material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 

canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, 

tapumes, 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. 

Disposições gerais: A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica 

(ART ou RRT) de responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrada. 

 

1.  – Serviços Iniciais: 

Placa de Obra: A placa de obra deverá ser confeccionada em chapa galvanizada fixada com estrutura 

de madeira em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltado 

para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deve ser mantida em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 

das obras. 
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2. – Remoções: 

O local da praça onde será implantado o novo passeio possui várias árvores e vegetações indicadas em 

projeto, que devido à intervenção deverão ser suprimidas ou remanejadas conforme legislação 

ambiental vigente. Deverá ser consultado o Setor de Meio Ambiente, antes da realização dos serviços. 

Após o serviço de remoção das vegetações e raízes, deverá ser realizada a decapagem superficial de 

toda a camada de grama e pavimentação antiga, para a concepção do novo projeto. Os resíduos 

deverão ser destinados a um local devidamente licenciado. 

 

3. – Pavimentação: 

Meio-fio: Devem-se utilizar meios fios de concreto pré-moldado nas dimensões de 12x15x30x100 cm, 

com suas juntas argamassadas.  

 

Imagem 01 – Meio-fio concreto pré-moldado 12x15x30x100cm. 

 

Lastro de areia: Deve ser executada uma camada de 06 cm de areia, para regularização da base e para 

que se possa atingir as cotas de níveis de projeto. 

Pavimentação: A pavimentação será de blocos de concreto pré-moldado intertravados do tipo 

holandês com fck 35 MPa, nas dimensões de 6,00 cm de altura, 10,00 cm de largura e 20,00 cm de 

comprimento, assentados sobre um colchão de pó de pedra de 8,00 cm aplicado sobre a base de areia 

devidamente nivelada e compactada.  
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As rampas de acessibilidade serão do mesmo tipo de pavimento e devem conter sinalização 

tátil de alerta perpendicularmente ao sentido do deslocamento de acordo detalhamento de projeto. 

 

Imagem 02 – Modelo bloco concreto pré-moldado intertravado tipo holandês 

 

Imagem 03 – Modelo de assentamento 

 

  Com o assente da pavimentação deverá seguir os serviços de rejuntamento com pó de pedra, 

espalhando-a com vassourão até se obter o perfeito enchimento dos vazios para sua posterior 

compactação com placa vibratória. Após a compactação deve-se substituir as eventuais peças que 

apresentarem rachaduras ou trincas. 

Piso tátil de alerta e direcional: Deverá ser instalada conforme detalhamento de projeto, sinalização 

tátil horizontal do tipo alerta e direcional, em placas de dimensões 20x20x06cm, fabricados em 

concreto na cor amarela ou vermelha, seguindo as mesmas orientações de assentamento do PAVs. 

 

Imagem 04 – Modelo piso tátil de alerta em concreto de 25 x 25 cm. 
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Limpeza final e remoção de entulhos: Para a entrega final da obra, deverá ser realizada a completa 

limpeza e remoção de entulhos, destinando-os à um local devidamente licenciado e adequado para o 

recebimento dos matérias. 

 

Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos 

serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da 

empresa executora dos serviços.  

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

executados. 

A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. De 

Engenharia. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

A obra será entregue perfeitamente limpa. 

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias. 

 

Capão da Canoa, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

_____________________                    ______________________ 

Filipe B. Marques                                       Jonatas Luz Dariva 

Eng. Civil CREA/RS 171.406          Eng. Civil CREA/RS 183.797                                          


