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MEMORIAL DESCRITIVO  
 
PROPRIETÁRIO PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
OBRA: Praça Da Capelinha 
REFERÊNCIA - Reforma  
 
LOCAL: Praça da Capelinha 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as especificações 
técnicas e serviços e dados gerais para a Reforma da Praça da Capelinha.  
Serviços a serem executados:  
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  
 
A placa da obra deverá possuir dimensões de 1 m², seguindo o modelo da Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional, e deverá ser instalada em local visível e lá 
permanecerá por todo o período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento 
do convênio.  
O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais e quaisquer 
outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as reais condições 
existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por 
escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá deliberar a respeito.  
 
 
2. EDIFICAÇÕES 
 
1.1 Pintura  
Deverá ser feita a pintura nas paredes externas do quiosque central, com as cores a Branco gelo 
e balsamo (marca Suvinil) 
 
3. ILUMINAÇÃO DA PRAÇA  
 
Observação: deverão ser conservados os postes de concreto existentes, as luminárias serão 
trocadas por luminárias de LED pública de 50W modelo pétala tem proteção 50W, 4.850 Lumens. 
Serão instalados seis postes poste em alumínio de 3m para luminária, pétala de 50w. 

 

 
4. PINTURA DA PRAÇA  
 
Deverá ser feita a pintura em tinta acrílica para o parlatório existente e pisos cimentados com 
tinta de piso cor concreto, mureta dos bancos e pés dos bancos, pés dos postes e guias e 
sarjetas. Deverão ser pintadas todas as guias e sarjetas existentes na praça, nos padrões da cor 
branco gelo.  
Os postes de concreto deverão ser pintados nos padrões das cores balsamo, da Suvinil.  
 
5. CALÇAMENTO DA PRAÇA  
 
Deverá ser feita a demolição manual do revestimento em concreto, inclusive a base em todas as 
áreas demarcadas no projeto.  
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Após a retirada do entulho, que deverá ser colocado em caçambas estacionadas e removidas, 
deverá ser feito reaterro manual para regularização com compactação simples do terreno.  
Deverá ser assentado o piso em bloco Inter travado. O piso deverá ser em farofa de areia e 
cimento 
.  
6. PAISAGISMO DA PRAÇA  
 
O terreno onde será plantada a grama deverá ser preparada com terra vegetal orgânica.  
Deverá ser plantada, nas áreas demarcadas em projeto, a grama em placas tipo esmeralda.  
 
7. BANCOS 
 
Serão instalados bancos de concreto sem encosto modelo em “U” no total de 20 bancos 
 
8. QUADRA DE AREIA 
 
Será construída quadra de areai, com meio fio de concreto para contenção da mesma. 
 
  
9. LIMPEZA DA OBRA  
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza. Deverão apresentar perfeito funcionamento 
todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações de água, esgoto, luz e força 
e outras, ligadas de modo definitivo.  
Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para 
fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado e 
outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, 
devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas.  
Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os que a boa técnica recomenda para 
cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, 
detergentes e outros.  
Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando 
especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e corrosivas, nos locais indevidos.  
Observação: Para a aquisição de todos os materiais e acessórios utilizados em toda a obra de 
Reforma deverá ser consultada a fiscalização da Prefeitura.  
 
 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MAIO DE 2019.  
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