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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS 

E SERVIÇOS 

O presente memorial descritivo tem como objetivo maior descrever sobre 

a Construção de Praças localizadas no Assentamento Baixa do Novilho, 

Loteamento Villa Verde, CEAC, Assentamento Modelo II e Assunção, todas 

localizadas no Município de João Câmara/ RN e tendo como meta o 

melhoramento da qualidade de vida dos moradores desta cidade. 

Estes empreendimentos contarão com uma grande área de convivência 

que poderá ser utilizada para pratica de exercícios, laser dentre outras utilidades. 

Este memorial descritivo também normatizará os materiais e serviços a 

serem usados nas execuções dos serviços de construção da obra descritos.  

Algum serviço ou material que deixar de ser descrito neste memorial, será 

estabelecido pela fiscalização da Prefeitura municipal de João Câmara/ RN, 

usando como critério, para assim proceder, seguindo as normas técnicas 

brasileira. 

GENERALIDADES 

Estas especificações técnicas regulamentam o uso e a qualidade dos 

materiais e serviços a serem utilizados durante a construção das Praças e 

Urbanização das localidades citadas. 

Doravante, fica entendido que EMPREITEIRO é a empresa contratada para 

a execução da obra, ou seus prepostos; PROPRIETÁRIO é a prefeitura ou um 

de seus órgãos que contratou os serviços; FISCALIZAÇÃO é o engenheiro ou 

qualquer outra pessoa designada pelo PROPRIETÁRIO para fiscalizar a 

execução dos serviços. 

A fiscalização terá poderes para embargar materiais, suspender 

procedimentos ou serviços que não estejam de acordo com essas 

especificações e indicar e/ou especificar materiais que foram explicitados neste 

documento. 

Para a construção contratada, o EMPREITEIRO fornecera todos os materiais 

e mão de obra, maquinário, ferramentas, equipamentos e acessórios, água, luz 

força, transporte e o que mais for necessário para a perfeita execução e completo 



acabamento da obra já citada, como poderá também fornecer a placa indicativa 

da obra, a qual seguirá o padrão definido pelo órgão Conveniado e a 

regularização junto aos órgãos competentes. 

O EMPREITEIRO manterá na obra uma cópia da presente especificação, 

para orientação dos serviços. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento do 

autor do projeto ou do PROPRIETARIO, mesmo que as alterações não influam 

no valor da obra. 

Não será permitido o uso de saibro ou outro aglomerante rico em argila para 

quaisquer fins, nesta obra. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Limpeza do Terreno: 

 

Os terrenos destinados as obras encontram-se no solo natural, fazendo-se 

necessária a execução de sua regularização e a limpeza em toda sua extensão. 

Os serviços de regularização e limpeza deverão deixar os locais limpos e livres 

de vegetação. Será procedida, durante a execução das obras, a remoção para 

local indicado pela Prefeitura Municipal, de todos os entulhos e detritos gerados 

por sua execução. 

 

Locação da Obra 

 

A locação obedecerá ás cotas dos projetos. Será observada a permanência de 

toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que torna possível 

reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade. 

 

 

 

 



Placa Indicativa da Obra 

 

Deverá ser confeccionada uma placa de obra padronizada, estando de acordo 

com o modelo fornecido pelo agente financiador no tamanho de 2m x 3m. A 

mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção, em local destacado 

e visível, no prazo de até quinze dias contados a partir da emissão da Ordem de 

Serviço. 

 

2. ACESSIBILIDADE 

 

As rampas de acessibilidade (com especificações em projeto) serão executadas 

em concreto moldado in loco fck = 20 Mpa (1:2,7:3), fabricado na obra, 

acabamento convencional, armada com tela de aço, dotada de piso de alerta, no 

trecho central, medindo 1,20 x 0,25 m, assim como indicado em planta baixa. 

 

3. ESTRUTURA/ PISO 

 

A pavimentação principal das praças será em piso intertravado (blocos de 20cm 

x 10cm, h=6cm), cujas especificações quanto à resistência atendam às normas 

técnicas. O bloco de concreto tipo paver deverá ser assentado sobre uma 

camada de areia grossa, isenta de impurezas ou materiais orgânicos, disposta 

no solo satisfatoriamente compactado. Posteriormente faz-se a compactação da 

superfície e, em seguida, espalha-se areia fina para o preenchimento das juntas, 

estas que deverão utilizar-se de espaçadores para garantir sua uniformidade. Ao 

final disto deve-se compactar as peças novamente, até que as juntas estejam 

totalmente preenchidas com areia. Para alcançar o travamento adequado as 

peças deverão ser assentadas entre contenções laterais, ou seja, meio-fio.  

O meio fio (guia) de concreto pré-fabricado, será em dimensões 

13X15X30X100cm, perfeitamente alinhados, assentados sobre valas escavadas 

para este fim e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1: 3. 

Todas as disposições dos blocos e guias estão indicadas em projeto. 

 

 

 



4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Toda a instalação elétrica será executada em conformidade com o projeto e 

levando-se em conta as normas técnicas recomendadas pela concessionária da 

distribuição de energia elétrica em nosso estado. Será usada tubulação em 

eletrodutos rígidos, bem como caixas de passagem e conjunto de iluminação 

com poste h=7 m em concreto com luminárias abertas para iluminação pública e 

lâmpadas a vapor. 

 

5. DIVERSOS 

 

Deverão ser instalados bancos de concreto com encosto de 1,50 x 0,40 m com 

disposições recomendadas em projetos.  

No que diz respeito ao paisagismo serão plantadas árvores ornamentais, com 

altura de muda maior ou igual a 2 m e menor ou igual a 4 m, em todos os 3 

projetos disponibilizados, palmeiras, com altura menor ou igual a 2 m e grama 

em placa sobre o trecho indicado nos projetos das praças de Baixa do Novilho e 

CEAC e arbustos ornamentais nos canteiros das praças de Modelo II e 

Assunção, todas as disposições das plantas estão indicadas em projeto. 

Após conclusão da obra, será feita uma rigorosa limpeza em toda área 

construída, ficando todos os elementos componentes em perfeito estado e em 

condições de uso. Os entulhos e detritos serão removidos para local indicado 

pela Prefeitura Municipal. 

 

 


