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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE 
ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO 
MUNICÍPIO DE CHAVES/PA. 

Local: Av. Presidente Médici entre Rua 06 de Junho e Av. Nazaré, bairro 

Centro, Município de Chaves no Estado do Pará.   

Área da Edificação: 3.034,59 M² 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade expor de maneira detalhada as normas 

técnicas, materiais e acabamentos que irão definir os serviços de CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CHAVES/PA , e foi 

orientado visando atender às exigências legais e técnicas desta Prefeitura Municipal. 

EXECUÇAO DA OBRA 

A execução da obra da reforma do Praça Esportiva ficará a cargo da 

empresa contratada.  

A empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação 

de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – 

CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço 

que será celebrado entre a Empreiteira e o ente contratante. Para a execução dos 

serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do 

Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da 

obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

SERVIÇOS INICIAIS 

Deverá ser afixada Placa de Obras padrão em local de boa visibilidade. Deverá ser de 

lona de poliéster capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá 

dimensões de 2,50mx1,30m, perfazendo uma área de 3,25m² e deverá ser pintada 

obedecendo à proporcionalidade do modelo. 
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É obrigatória para obras e serviços de nova construção a Licença de Execução para 

aprovação do projeto arquitetônico, que consiste no reconhecimento, por parte do órgão 

competente, de que o projeto relativo à edificação apresentado está de acordo com a 

legislação em vigor e ou licitado.  

A empresa que irá executar os serviços deverá providenciar todas as instalações 

provisórias e preparo da obra, executando o barracão da obra ligações de esgoto 

provisório, de água provisória e entrada de energia elétrica provisória. 

O projeto e a execução do barracão da obra ficarão a cargo da empresa que vencer a 

licitação para a execução da obra. O sistema construtivo, bem como o programa de 

necessidades deste barracão, será de responsabilidade da empresa construtora, desde 

que sigam todas as normas pertinentes, incluindo aquelas de segurança no trabalho. 

Caberá a empresa vencedora apresentar projeto da fundação e da estrutura do barracão 

de obra com a devida ART ou RRT do responsável por seu projeto e execução. 

A locação de obra deverá obedecer ao processo de transferência dos elementos da 

planta baixa (Projeto Arquitetônico) de ampliação do hospital para a área em que será 

realizada a obra. Essa transferência será realizada por meio de marcações no terreno 

com o auxílio de pontaletes e linhas de nylon. 

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de 

operações que o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em 

pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los retornar ao seu ponto de origem, 

ao término dos trabalhos 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a liberação da 

Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-financeiro. A mobilização 

compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e instalações 

provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A desmobilização 

compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, retirada das máquinas e dos 

equipamentos da obra e o deslocamento dos empregados da CONTRATADA. A medição 

deste serviço será por unidade. 
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ARENA ESPORTIVA 

Escavações 

Para que o topo das vigas de fundação do telamento fique 40cm acima do piso 

pronto, servindo de anteparo para minimizar a fuga da areia, é necessária 

escavação mecânica na área interna da quadra que resulte numa caixa com 30cm 

de profundidade. Estes 30cm serão, posteriormente, preenchidos com camada de  

30cm de areia média peneirada. Os equipamentos para a escavação deverão 

acessar o local através de caminhos previamente escolhidos com a fiscalização. 

 

Regularização e compactação do sub-leito 

 

Será realizada regularização e compactação do sub-leito da caixa da quadra. 

A regularização poderá ser executada manualmente, logo após a escavação, 

devendo resultar numa perfeita conformação, adequada aos níveis do projeto, que 

não poderá de forma alguma conter uma inclinação inferior a 1%, para que o dreno 

em projeto possa funcionar de forma correta. 

 

Transporte com carga e descarga 

O volume de terra excedente da escavação, bem como os materiais resultantes da 

limpeza da obra, tais como, entulho e restos de material inaproveitável, serão 

removidos para local definido pela fiscalização. 

 

Dreno 

O dreno será executado de acordo com o detalhe no projeto. Para a condução das 

águas pluviais recolhidas pelos drenos, serão utilizadas canalizações de PVC 

Ø100mm até o meio-fio, e estes conduziram até as redes de águas pluviais 

existentes na rua. 
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Telas de proteção 

 

As telas de proteção terão 2,16 m de altura nas laterais e 4,00 nos fundos  em todo 

o contorno da quadra, obedecido o detalhe padrão de telamento em projeto. 

As telas serão estruturadas verticalmente com postes de ferro galvanizado de Ø 

2½”(76,10mm), espessura mínima de parede de 2mm, colocados espaçados, no 

máximo, 3,00m. Não serão aceitas emendas nos tubos verticais. 

Na sua parte superior, os referidos tubos serão interligados por tubos galvanizados 

de Ø 1½” (48,30mm), espessura mínima de parede de 2,00mm. Nos topos dos 

tubos verticais serão soldados tampões para fechamento. As soldas deverão ser 

esmerilhadas até apresentarem acabamento liso, livre de incrustações. 

Os tubos verticais serão chumbados na mureta de vedação, juntamente com e 

estribos de 5,0mm colocados a cada 30cm. 

Observação: para conter a camada de 30cm de areia prevista na quadra da quadra, 

a viga do telamento será 40cm mais alta que o perfil do terreno natural. 

Para a fixação da tela, serão dispostos na viga ganchos galvanizados de arame nº 08, 

chumbados no concreto a cada 50cm. 

Antes da concretagem, serão dispostos na viga, tubos de PVC de diâmetro 

superior ao dos tubos galvanizados, os quais deverão ser nivelados e prumados .  

Logo após o início da pega do concreto, os tubos de PVC deverão ser removidos,  

rosqueando-os delicadamente. Após a cura do concreto, os vazios resultantes serão 

preenchidos com os tubos galvanizados, 20cm de areia e argamassa traço 1:4,  

removidos os excessos. 

As peças galvanizadas, após uma limpeza perfeita, receberão como fundo uma  

demão de anticorrosivo branco fosco específico para galvanizados, e pintura com 

duas demãos de esmalte sintético, em cor a ser definida em conjunto com a  

fiscalização. 

A tela empregada será de arame galvanizado liso nº14, malha tipo simples, 5cm x 

5cm, fixada internamente aos tubos verticais, devendo ser costurada, no seu limite 

superior, com arame liso galvanizado nº 14. 
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PRAÇA (CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO) 

Locação da obra a trena 

Com o fim de que seja transferido as dimensões e alinhamento previsto no projeto, 
para o terreno aonde será executada a obra, deverá ser feita a locação da obra 

utilizando-se de gabaritos, trena, aparelhos de medição, etc.  

Pavimentação 

Aterro com material fora da obra, inclusive apiloamento 

Os trabalhos de aterro de cavas de fundações e outras partes da obra, como 

enchimento de pisos e passeios, serão executados com material escolhido, sem detritos 

vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centímetros de espessura 

no máximo, úmidas e energicamente apiloadas. 

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar 

como excedentes, independente da distância de transporte e tipo de veículo utilizado. 

Execução das calçadas 

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual 

será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto.  

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de 

acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas 

soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias 

orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva.  

A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem 

compactada  

Materiais 

 A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem 

peneirar com traço 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecânico. O lastro dos 

calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm. Será executado 

calçada em concreto com FCK=12Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico. As 

dimensões da calçada: largura de 1,50m e espessura de 0,07m.  

 Juntas Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser 

empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento 

(utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas transversalmente 
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às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. Após a concretagem, as ripas ficam 

incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio. Deve ser utilizada 

uma junta longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas com mais de 1,50 

m de largura. 

 Sugestões: A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o 

concreto ainda estiver fresco. Com um calço de madeira de espessura igual ao desnível, 

colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a declividade, ao longo da calçada, com 

régua e o nível de bolha.  

Lançamento e Acabamento  

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente.  

O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, 

adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de 

1,50m 

Lançamento do concreto O acabamento é feito com uma desempenadeira comum 

de madeira. Não é necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de 

pedreiro, enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos.   

Acabamento da calçada 

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a 

diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento 

vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode 

servir para evitar a incidência direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado 

logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias.  

Declividade  

A declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento 

das águas pluviais, é recomendada uma pequena declividade transversal, no sentido da 

rua. Essa declividade poderá ser de 1%, ou seja, uma calçada com largura (L)m terá um 

desnível de (0,01x L)m. Por exemplo, para uma largura de 2m, a inclinação transversal 

será de 0,02m, ou seja, 2cm. 
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Meio-fio em concreto 

São limitadores físicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tem função de 

proteger os bordos das pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas 

precipitadas, que tendem a verter  neste sentido devido a declividade transversal. Desta 

forma, os meios-fios tem a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para 

pontos previamente escolhidos para o lançamento. 

Devem ser obedecidos os pré-requisitos: 

- Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, 

cotas e dimensões indicadas em projeto; 

 - Execução de base de brita para regularização do terreno e apoio dos meios-fios; 

- Instalação de formas de madeira segundo a seção transversal do meio-fio, espaçadas 

de 3m. Nas extensões de curvas esse espaçamento será reduzido para permitir melhor 

concordância, adotando-se uma junta a cada 1,00 m. A concretagem envolverá um plano 

executivo, prevendo o lançamento do concreto em lances alternados; 

- Lançamento e vibração do concreto. Para as faces dos dispositivos próximos a 

horizontal ou trabalháveis sem uso de forma, será feito o espalhamento e acabamento 

do concreto mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua 

que apoiada nas duas formas-guias adjacentes permitirá a conformação da face a 

sessão protendida; 

-  Execução de juntas de dilatação, a intervalos de 12,00 m, preenchidos com argamassa 

asfáltica. 

Instalações elétricas 

Considerações Gerais 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa 

tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo 

permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 
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Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a 

serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio 

exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária 

local. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. 

Cabe única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos 

materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas 

especificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 

rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras 

pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária 

deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou 

não. 

 

Circuitos 

Os circuitos de alimentação do sistema de iluminação a ser instalado, serão todos 

subterrâneos e instalados em valas com profundidade mínima de 50 (cinquenta) 

centímetros. Ao longo de todos os trajetos e acima do duto, deverá ser instada fita 

plástica típica de advertência, com dizeres característicos: “Perigo - Eletricidade”. 

Especificamente quanto aos dutos, estes deverão ser em PVC, tipo corrugado flexível 

(Kanaflex), próprio para a finalidade a que se destinam. Especificamente quanto aos 

condutores, estes deverão ser cobre, isolação em PVC, isolamento para 1kV, seção 

10mm², conforme projeto. Quanto as cores, estes devem adorar o padrão, preto fase e 

azul-neutro. Especificamente quanto aos condutores que estarão no interior dos postes 

metálicos e nas luminárias projetores, estes deverão ser cobre, isolação em PVC, com 

capa também em PVC (Cabo PP), isolamento para 1kV, seção 2,5mm². 

Em todas as emendas entre condutores elétricos, esta deverá ser solada e isolada 

utilizando Fita Borracha Auto Fusão, para evitar a entrada de umidade. Registra-se que 

durante o dimensionamento dos circuitos, buscou-se uma padronização dos elementos 

“cabos” e “dutos”. Esta padronização está refletida em projeto quando se verifica que 

todos os circuitos subterrâneos possuem cabos e dutos com as mesmas características 

nominais sendo: 10mm² 1kV para os circuitos subterrâneos, Cabo PP 2,5mm² 1kV para 

os postes e luminárias e eletrodutos de 40mm. 
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Considerações sobre carga:  

Os postes metálicos ornamentais estão dispostos com medidas conforme projeto 

e, terão 1 lâmpadas de 400W Vapor de Sódio com reatores alto fator de potência 

instalados no interior dos mesmos. Quanto as luminárias tipo projetor, estas são do tipo 

ornamental, com uso de lâmpadas vapor metálico de 150W na cor verde para iluminação 

da vegetação disposta ao centro da praça. O circuito deve ser acionado através de uma 

contatora monofásica instalado no interior de uma caixa de comando no poste CELPA. 

A contatora terá acionamento automático por relê fotoelétrico individual. As luminárias 

estão ligadas no circuito conforme projeto. 

 Urbanização 

Plantio de grama 

 

Deverá ser executado nas áreas indicadas no projeto de arquitetura, sendo que a 

formação e plantio dos canteiros ornamentais deverão ser executados após a 

concretagem do contra-piso. 

- Plantio de árvores, com até 2,00m de altura, inclusive transporte, terra preta e tutor 

de madeira. 

- Plantas de cobertura de solo, arbustos com até 1,00m de altura e grama batatais em 

placas de 50 cm x 50 cm. 

OBS: Os tipos de árvores e plantas serão determinados pelos fiscais do contrato 

obedecendo os seguintes critérios: 

 

• Condições climáticas da região; 

• Resistência das espécies (plantas para áreas externas); 

• Tipo de solo da região. 

 

O Contratado será responsável pela saúde da vegetação até 60 dias após a entrega da 

obra. 
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Equipamentos diversos 

No espaço para as crianças na praça será instalado um kit com brinquedos infantis 

multiuso. Esse brinquedo deverá conter: 

1. BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E 

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 

2. GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO 

3. ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA 

ESMALTE SINTÉTICO 

4. CARROSSEL PARA 20 LUGARES, DIÂMETRO 2,20M, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

5. Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, 

c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e balanço c/ 02 cadeirinhas 

em metal dimensões 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. 

6. CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS 

7. BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE 

8. Lixeira em tela moeda. 

9. MESAS DE PING PONG EM TAMANHO 274X150X076 CM EM CONCRETO 

ARMADO PINTADO COM TINTA A BASE ÉPOXI 

10. Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) 

 A instalação do equipamento deverá obedeceras a normas de segurança da ABNT, do 

fabricante e ser aprovada pela fiscalização. 

Bancos em concreto armado 

Banco de Concreto pré-moldado sem encosto, obedecerão ao detalhe e 

especificações da obra de urbanização do entorno da praça. Serão em concreto armado 

aparente, sem revestimento. Não serão aceitos elementos de concreto que não 

apresentem uniformidade de coloração, homogeneidade de textura, regularidade das 

superfícies e resistência ao pó e agressões ambientais em geral.  
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Deverá ser apresentado um protótipo do banco para análise da fiscalização. 

 

 

 

 

  

           

                            

Limpeza final da obra 

A CONSTRUTURA/ CONTRATADA deverá procurar manter o canteiro e os locais 

em obra organizados e, na medida do possível, limpos no decorrer da obra. 

Antes da entrega da obra, deverá ser executada limpeza geral em todos os lugares, 

mantendo o devido cuidado. 

 

 

Moju, 16 de agosto de 2022 
 

 

________________________________________________ 

Flavio Pinto de Oliveira Vasconcelos 

Arquiteto e Urbanista 


