
 
 

│MEMORIAL DESCRITIVO 

PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL 

 

 

Obra: Revitalização de praça municipal 

Local: Rua Luiz Graeff - Distrito de Rincão do Segredo 

Proprietário: Município de Almirante Tamandaré do Sul (RS) 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem 

executados para revitalização de praça publica municipal, no âmbito, da construção de 

arquibancada, pergolado coberto, playground, bem como, a instalação de equipamentos de 

lazer. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente as Normas Brasileiras. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo 

entulho e detrito que venham a se acumular no local mantendo assim a circulação de material e 

pessoas no canteiro de obras. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO 

Deverá, no local demarcado para o playground, ser executado meio fio moldado in loco, 

com concreto de fck igual a 15Mpa, nas dimensões de 11,5cm de espessura e 15cm de altura, o 

meio fio servirá de contenção para o colchão de areia. 

Colchão de areia: sob pavimentação existente será executado colchão de areia fina, numa 

espessura de 10cm. 

No acesso a arquibancada, será executado calçada (piso) em concreto armado moldado in 

loco, usinado, com espessura de 6,00 cm e acabamento convencional. 

 

4. ARQUIBANCADA / ESCADA 
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Será executada arquibancada/escada em concreto armado moldado in loco, usinado, fck 

20Mpa. A mesma deverá ser armada com ferro 10,00mm a cada 15cm. Tal elemento dará 

acesso ao complexo esportivo lindeiro. 

 

5. EQUIPAMENTOS 

Banco de jardim: nos locais indicados em planta, deverá ser instalado banco de jardim com 

encosto, com 1,50m de largura, construído em madeira plástica ou material similar. O mesmo 

deve ser fixado ao piso com chumbadores. 

Balanço Duplo: kit balanço de dois lugares, fabricado com tubo de aço, com pintura de 

proteção contra intempéries, com cadeiras em madeira ou similar, correntes galvanizadas. 

Dimensões aproximadas: 2,10x2,00x1,80 (hxlxc). 

Escorregador Grande: kit escorregador completo, construído em ferro com pintura de 

proteção, com chapa n°18 (mínimo), com pés, corrimão, cintas de reforço, escada. Dimensões 

aproximadas: 1,80x1,00x2,80 (hxlxc). 

Gangorra dupla: gangorra em ferro com tratamento superficial, executada com tubos de aço 

e parafusos galvanizados ou zincados, e madeira tipo itaúba ou similar, com 20cm de largura e 

250cm de comprimento. Dimensões aproximadas: 0,65x2,00x2,50 (hxlxc). 

Pergolado: o pergolado deve ser executado em madeira plástica ou similar que possua 

resistência as intempéries e contato com solo, deve possuir coloração semelhante a madeira. O 

mesmo deve ser fixado no local indicado no projeto através de chumbadores ou método similar. 

Deve possuir as seguintes medidas 2,50x2,10x6,00 (hxlxc). Podem ser em peças modulares, 

desde que atendam as referidas medidas. 

OBS’s: A idade recomendada para todos os brinquedos é até 12 anos. Os equipamentos 

devem apresentar no mínimo 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação. 

 

6. LIMPEZA 

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Sem presença de entulhos ou qualquer 

resíduo de construção, bem como, pisos e gramados existentes deverão ser entregues nas 

mesmas condições do inicio da obra. 

 


