Claci Wandscheer – Arquiteta e Urbanista.

MEMORIAL DESCRITIVO PRAÇA

OBRA: Construção de Muros, Paisagismo e pavimentação da Praça Distrito de
Rincão Do Segredo do Município de Almirante Tamandaré Do Sul
LOCAL: Município de Almirante Tamandaré Do Sul
ÁREA DA PRAÇA: 40X24 m² = 960m²
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré Do Sul
1. O presente memorial tem por finalidade descrever os serviços e materiais a
serem empregados na execução de muros, da pavimentação, do passeio público e
paisagismo da praça.
2. MURO DE TIJOLO MACIÇO: Deverá ser executado um muro no entorno
da praça com tijolos cerâmicos maciço, com altura do muro 0,40m sobre uma base
de concreto ciclópico nas dimensões 0.40x0.40m (largura x profundidade). Total
muro 80,00m lineares. A pavimentação deverá ser com Pavers (peças pré-moldadas
de concreto destinadas à pavimentação intertravados) com altura de 6,00 cm,
conforme projeto de caminhos, área total de pavimentação 508.98 m².
3. ILUMINAÇÃO: Deverão ser colocadas luminárias de jardim com lâmpadas
de luz branca, luminárias colonial sextavada P05, material aço fosfatizado, difusor
com vidro pontilhado, lâmpada econômica 150 watts, altura da luminária 2,00m,
tubo preto 25mm, (07 unidades) (tipo 01) e luminárias colonial sextavada P05,
material aço fosfatizado, difusor com vidro pontilhado, lâmpada econômica 150
watts, com altura 0,25m, tubo preto 2,5” (06 unidades) ( tipo 02) conforme ilustração
em anexo. A distribuição das luminárias deverá ser feito, conforme planta baixa,
com eletroduto liso ¾”de diâmetro e fiação 2,5mm.
4. PAISAGISMO PÚBLICO: Deverá ser feito com plantas, pedras e adubação
dos canteiros (mostrados em projeto) com escolha e acompanhamento do
responsável técnico da Prefeitura. A grama deverá ser em leivas com espécie
Esmeralda.
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5. BANCOS: Os Bancos da Praça deverão de madeira tipo Tamanduá, 3
lugares com 10 réguas de madeira e pé de ferro. A madeira e o ferro deverão ser
tratada e pintada(verniz). Conforme foto anexa. Dimensões aproximadas: altura
70cm, comprimento 1,50cm, largura 40 a 50cm.
6. QUADRA DE CONCRETO ALISADO: Deverá ser executado um
contrapiso de concreto com espessura mínima de 10 cm, sobre uma camada de
argila bem apiloada e sobre a qual deverá ser posta uma camada de brita (5,00cm).
O concreto deverá ter traço 1:2,5:2,5 (cimento, areia e brita) e nivelado a régua
ficando em perfeito nível. Sobre este deverá ser fixado os equipamentos para a
academia ao Ar Livre, conforme projeto arquitetônico.
7. MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO: Deverão ser utilizados meio-fio pré-moldado
de concreto, de boa qualidade com uma resistência característica mínima aos 28
dias de 15MPA, conforme NBR 12654 e NBR 12655, com as seguintes dimensões:
comprimento 100cm, base 15cm, altura 30cm e espelho 15cm.
7. ACADEMIA AO AR LIVRE: Os equipamentos deverão ser colocados, pela
Prefeitura Municipal.
8. LIMPEZA DA OBRA: Deverá ser providenciada a retirada de entulhos e
restos de materiais eventualmente sobrados da obra, deixando tudo limpo e em
ordem.
Almirante Tamandaré do Sul, 08 de Setembro de 2015.
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