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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ALVORADA, NA SEDE DO 

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – ES 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar os serviços técnicos, 
os materiais e os métodos construtivos que serão empregados na execução de 
uma praça localizada na esquina da Rua Primeiro Centenário com a Rua Euclides 
Medici, no bairro Alvorada.  
 
A construção da Praça visa amenizar a carência de equipamentos públicos / 
urbano do bairro, ao mesmo tempo em que ocupa um espaço vazio e atende as 
demandas da população referente ao ponto de espera do transporte escolar. 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente 
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste memorial 
observando, ainda, a planilha orçamentária e todos os projetos. Os serviços serão 
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 
satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras da ABNT. 
 
Durante a obra deverá ser feita remoção periódica de todo entulho e detritos que 
venham a se acumular no local, essa retirada deverá acontecer preferencialmente 
nas sextas-feiras e dias antecedentes a feriados. 
 
Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, 
maquinaria e aparelhamento e transportes adequado a mais perfeita execução 
dos serviços contratados. 
 
Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha 
durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, 
deverá ser previamente consultada a Fiscalização de Obras e/ou Autor do Projeto 
para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padrão de 
qualidade. 
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Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou 
não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do 
Responsável Técnico pela Execução da obra e/ou Autor do Projeto. 
Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos 
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de 
forma como se figurassem em ambos. 
 
Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, o Responsável Técnico pela Execução da obra e/ou Autor do 
Projeto deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 
 
Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de escala maior. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 
dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, sempre precedendo consulta ao 
Responsável Técnico pela obra. 
 
2.1. CADERNO DE ENCARGOS 
 
A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, 
uma cópia do projeto, cópia da planilha executiva, com as colunas de descrição 
dos serviços e quantidades, com as etapas dos serviços planejados para 
execução, bem como diário de obra. 
 
A referência orçamentária é planilha IOPES (julho/2019) tendo como subsidiárias 
a planilha do SINAPI – setembro/2019. 
 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Correrão por conta da proposta vencedora todos os serviços preliminares 
indispensáveis, tais como: 
- Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao Conselho 
de Classe emitida por profissional legalmente habilitado o qual deverá 
acompanhar os serviços em obra; 
- Transportes e diárias quando necessário para a execução dos serviços; 
- Placa de obra fixada no início da obra, sendo uma do modelo exigido pela 
União, com os dizeres adotados pelo Ministério do Turismo, conforme documento 
a ser fornecido posteriormente; 
- Construção de tapume deverá ser executada em local que não interfira na 
mobilidade e segurança dos transeuntes. 
 
4. LOCAÇÃO DA OBRA  
 
A movimentação de terra, para fim de nivelamento do terreno, ficará a cargo da 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, cabendo ao executor da obra a locação dos 
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canteiros, ponto de ônibus e demais elementos da praça. As demais 
movimentações de terra serão de pequeno volume e deverão ser executadas 
manualmente, no que tange a recomposição dos canteiros. 
 
5. ILUMINAÇÃO 
 
A iluminação atual do terreno se dá apenas pela iluminação pública das ruas, 
nesse sentido, o projeto prevê a instalação de refletores de Led, dispostos abaixo 
da arborização e um poste central para melhorar a iluminação local para que a 
praça possa ser utilizada pela população também no período noturno. 
 
6. PAISAGISMO 
 
O paisagismo da praça conta com suas árvores de grande porte e espécies 
arbustivas e forrageiras de acordo com especificação em projeto. 
 
7. MOBILIÁRIO URBANO 
 
7.1 Playground  
 
O bairro Alvorada tem grande população urbana, mas é muito carente de espaços 
públicos de lazer e convivência, principalmente para as crianças. Por estar 
situada em local central da comunidade o projeto propõe a instalação de um 
parquinho com playground multibrinquedos e amarelinha pintada no chão. 
 
7.2 Ponto de ônibus 
 
Visando atender ao intenso fluxo de crianças destinadas ao transporte público 
escolar, locou-se um abrigo de ônibus para proteção contra intempéries e com 
bancos para melhor comodidade. 
 
7.3 Bancos e lixeiras 
 
Os bancos em concreto armado para fornecer um espaço de contemplação e 
descanso. Os bancos deverão seguir o modelo do projeto. 
Também serão instaladas lixeiras de PEAD pela praça. 
 

Santa Teresa – ES, 23 de dezembro de 2019. 
 
 

 
____________________________ 
Luciana Schaeffer 
Arquiteta e Urbanista 
CAU A 59801-1 


