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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CALÇADA ENTORNO DA PRAÇA COLIBRI, NO 

BAIRRO JARDIM DA MONTANHA, 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 da 
calçada entorno da Praça Colibri, situada no bairro Jardim da Montanha, na Sede 
do Município de Santa Teresa. 
 
O bairro Jardim da Montanha foi implantado na década de 80 tendo a Praça 
Colibri reservada a área de lazer e convivência dos moradores. Atualmente a 
praça conta apenas com uma quadra de esportes que é utilizada por crianças e 
adolescentes para recreação, enquanto o restante da praça é inaproveitável 
devido à falta de infraestrutura. 
 
Buscado melhorar a acessibilidade local e promover o inicio da urbanização de tal 
praça esse projeto propõe a construção de uma calçada em seu entorno, que 
também poderá servir a atividade recreativas e esportivas, como caminhada e 
corridas. 

 

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. 
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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. 
 
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 (set/2019) tendo como subsidiárias a 
planilha do SINAPI – novembro/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; 
- Instalação de canteiros e placa de obra fixada no início da obra.  
 
 



                   

              PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 
            Estado do Espírito Santo 

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 
TeleFax: (27) 3259-3900  – CNPJ: 27.167.444/0001-72 

 

4. LOCAÇÃO DA OBRA  
 
A movimentação de terra será apenas para fins de regularização do terreno, 
portanto de pequeno volume, e a terra retirada para a execução da calçada 
deverá permanecer dentro da praça. 
 
O container deverá ficar situado em local definido pela contratada de modo a não 
causar transtornos aos moradores e transeuntes. 
 
 
5. CALÇADA 
 
A calçada deverá seguir o projeto no que tange as medidas e aplicação do piso 
tátil. Será executada em piso cimentado camurçado com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3, espessura de 1.5cm, lastro de concreto com esp.: 8cm, e junta 
plástica (17x3 mm) com espaçamento de 1,20m. 
 
Os meios fios deverão ter pequenos reparos e caiação ao final. 
 
 

Santa Teresa – ES, 13 de janeiro de 2020. 
 
 

 
____________________________ 
Priscila M Pizziolo da Motta 
Arquiteta e Urbanista 
CAU A 33599 1 


