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INFORMAÇÕES GERAIS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CACIMBA 

DE DENTRO - PB 

LOCAL: RUA MANOEL MELO, S/N - LOGRADOURO 

CONTRATO N°: 1039928-97 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O presente memorial trata de um projeto de construção de 01 praça esportiva, 

que tem área construída de 2353,86m², localizada no município de Cacimba de Dentro.  

A obra em questão atende a necessidade da população de diversas faixas etárias, 

sendo composta por academia de saúde, playgrond, pista de cooper, diversos bancos e 

árvores para a população se acomodar e divertir-se da forma que mais agrade. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

É obrigação da Empresa contratada, a execução de todas as obras ou serviços 

descritos ou mencionados neste Termo de Referência, ou constante no projeto ou 

planilha, fornecendo para tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. São de 

responsabilidade da contratada: 

a) O cumprimento das prescrições referentes às Leis Trabalhistas, Previdência 

Social e Seguro de Acidentes do Trabalho; 

b) O pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras, que vierem a 

incidir sobre a execução da obra ou serviços; 

c) Será responsável pela existência de toda e qualquer irregularidade ou simples 

defeito de execução, comprometendo-se a removê-lo, desde que provenham da 

má execução do serviço, sem ônus para a Prefeitura; 

d) Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade; 

e) Aprovação dos projetos e devidas licenças através dos órgãos competentes; 

f) Fornecer os projetos complementares; 

g) Manter todos os projetos em local visível no canteiro de obras. 
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Para qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, 

mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, bem 

corno a extensão do prazo para conclusão da obra. 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização será efetuada pela Prefeitura, através da Divisão de 

Acompanhamento de Obras, a qual exercerá o controle e a fiscalização da execução da 

obra em suas diversas fases, e decidirá sobre dúvidas surgidas no decorrer da 

construção. As anotações necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos 

ocorridos na obra, serão obrigatoriamente registradas no livro Diário de Obra, entre 

elas: 

a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 

c) As consultas à fiscalização; 

d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-

físico financeiro aprovado; 

e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

f) As respostas às interpelações da fiscalização; 

g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro. 

A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada quanto à perfeita execução do trabalho. 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 

relativas à proteção dos trabalhadores, observando as leis em vigor. O uso de 

equipamentos de segurança como botas, capacetes, etc., será obrigatório.  

 

 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 Caberá ao construtor o planejamento administrativo e técnico, devendo submetê-

lo, entretanto, a aprovação prévia da fiscalização. 
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 A obra de construção de uma praça de esporte e lazer será executada de acordo 

com o Projeto Arquitetônico, especificações técnicas e planilha orçamentária. 

 Em caso de omissão das especificações prevalecerá o disposto na planilha 

orçamentária. Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderão ser 

alterados durante a execução da obra, mediante prévio entendimento entre a 

contratada e a contratante, entendimento este cujas conclusões deverão ser 

expressas por escrito. 

 Os Projetos deverão ser registrados junto aos órgãos competentes à custa da 

contratada, que deverá arcar com os serviços, despachos, taxas e emolumentos 

que se fizerem necessários. 

 As empresas participantes do processo licitatório deverão ter ciência da 

localização da obra e fazer visita prévia ao local. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1  Placa da Obra 

No canteiro ou em local pré-definido pela fiscalização, será instalada uma placa 

indicativa das características da obra. Deverá ser nas dimensões de 2,50m x 4,00m, 

resultando em uma área de 10,00m2. 

 

1.2 Locação de praça com piquetes de madeira 

Deverá ser feita através de piquetes de madeira. Para um perfeito 

esquadrejamento, serão tomadas as medidas das diagonais, formando-se um “X”, as 

quais serão iguais. Ocorrendo erro na locação da obra, o construtor se obriga a refazer 

por sua conta, os serviços que se fizerem necessários, a critério da fiscalização. 

 

2.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1 Assentamento de Guia de meio-fio 

Nos locais indicados será feito assentamento de guia (meio-fio), confeccionada 

em concreto pré-fabricado, nas dimensões de 100x15x13x20 cm (comprimento x base 

inferior x base superior x altura). 

 

2.2 Piso em bloco Intertravado Retangular natural 

Será executado piso em bloco intertravado natural de dimensões 20x10cm e 

espessura 6cm nas áreas destacadas na praça, assentado sobre colchão de areia de 

espessura 6cm. 

2.3 Piso em bloco Intertravado Retangular colorido 

Será executado piso em bloco intertravado colorido de dimensões 20x10cm e 

espessura 6cm nas áreas destacadas na praça, assentado sobre colchão de areia de 

espessura 6cm. De acordo com o projeto a pista de Cooper será na cor vermelha, e no 

setor de ginástica e nas áreas circulares serão na cor amarela. 
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2.4 Contrapiso em argamassa 

Nas áreas de piso que serão instalados piso podotátil de concreto e o piso 

granilite, será feito o assentamento de contrapiso em argamassa de traço 1:4, preparado 

manualmente, com espessura de 3cm. 

 

2.5 Piso em granilite  

Nos locais indicados no projeto, serão colocadas piso granilite, espessura 8mm, 

junta de dilatação plástica e polimento mecanizado. Antes da aplicação do piso, será 

feita limpeza de todas as impurezas das superfícies para aplicação do piso e colocação 

das juntas de dilatação. 

 

2.6 Rampa de acessibilidade para deficientes 

Deverá ser executado rampas de acessibilidade em conformidade com o projeto 

e atendendo o que está descrito na NBR 9050/2015.  

As rampas de acessibilidade estarão dispostas em toda praça nos lugares 

especificados em projeto, e serão confeccionadas em concreto com fck = 15 MPA, 

preparado em betoneira, e o lançamento será de forma manual. 

As rampas ainda contarão com aplicação de pintura acrílica, sobre sua superfície 

para melhor identificação, no lugares especificados no projeto das rampas, será 

instalado ainda, placas táteis de alerta de concreto, com pintura epoxi, com o objetivo de 

auxiliar os deficientes visuais, e as mesmas terão as dimensões de 25 x 25 cm, aplicadas 

sobre argamassa AC-II, rejuntados e com sua base devidamente regularizada. 

2.7 Piso podotatil de conreto - direcional e alerta, *25 x 25 x 2,5* cm 

Nos locais indicados serão instalados piso podotátil de concreto direcional e 

alerta com dimensões 25x25x2,5 cm, assentados com argamassa AC-II e rejuntado 

com rejunte cimentício (cimento e areia).  
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3.0 PINTURA 

Deverão ser observados, com rigor, os cuidados com relação ao preparo das 

superfícies antes da aplicação das bases e tintas, bem como os intervalos mínimos entre 

demãos. 

3.1 Caiação em meio fio 

Nas superfícies expostas do das guias de meio fio da praça, será aplicado 

demãos de cal hidratada. 

3.2 Pintura de piso 

Para demarcações de arcos especificados em projeto anexo, será utilizada uma 

pintura acrílica, com tinta premium para piso. A pintura será feita no piso granilite da 

praça nas formas definidas, por uma equipe profissional competente. 

 

4.0 PLAYGROUND 

 

4.1 MOVIMENTO DE TERRA 

4.1.1 Escavação Manual de Valas 

A escavação será feita de forma manual, com dimensões conforme o 

projeto. Não necessitará de escoramento e deverá ter o fundo compactado e 

regularizado. 

4.1.2 Camada horizontal drenante com pedra britada 1 e 2 

Será instalada uma camada de brita de altura 15cm para drenar as águas 

pluviais da praça, para a construção desta camada será usada brita de número 1 

ou 2. 

4.1.3 Colchão De Areia 

Deverá ser espalhada uma camada de areia de 10 cm na área destinada a 

área de recreação do playground. 

4.1.4 Concreto fck = 15Mpa/ Lançamento do concreto 

Serão construídos blocos com dimensões 30x30x30cm de concreto 

fck=15Mpa, para fixação dos brinquedos no solo, o lançamento do concreto será 

de forma manual. 
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4.2 BRINQUEDOS 

Serão instalados brinquedos pré-fabricados fixados em blocos de fixação de 

concreto. Estes brinquedos poderão ser de madeira e de ferro, serão balanços, gangorra, 

escorregador de ferro e brinquedo gira-gira. 

 

5.0 BANCOS E CANTEIROS 

5.1 Escavação Manual de Valas 

A escavação será feita de forma manual, com dimensões conforme o 

projeto. Não necessitará de escoramento e deverá ter o fundo compactado e 

regularizado. 

5.2 Regularização e compactação manual 

A regularização e compactação do terreno será feita de forma manual 

utilizando um soquete, toda a área escavada deve ser regularizada para receber a 

fundação. 

5.3 Embasamento com pedra argamassada 

Para fundação das dos será feito um embasamento com alvenaria de pedra 

argamassada com seção 0,50x0,25m, estas pedras devem ser assentadas com argamassa 

de traço 1:4 (cimento e areia). 

5.4 Alvenaria de vedação 

Os bancos e canteiros serão construídos de alvenaria de vedação de tijolo 

cerâmico furado na vertical de dimensão 9x19x39 (espessura 9cm) de parede. 

Assentados com argamassa com preparo mecânico em betoneira. 

5.5 Reaterro 

Nas valas internas dos bancos e canteiros, será feito o reaterro com o material 

retirado do local nas escavações manuais de valas. Tanto o reaterro quanto a 

compactação serão manuais.  

5.6 Laje do banco 

No tampo dos bancos será feita uma laje de concreto armado com armação em 

tela de aço soldada nervurada q-138, aço ca-60 e malha de 4.2, 10x10cm, será utilizada 

forma de madeira compensada plastificada com 10 utilizações. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 
 

Página 8 de 10 

 

O concreto utilizado possuirá fck=15Mpa e traço 1:2,5:3, seu preparo deve ser 

feito de forma mecânica e o lançamento manual. 

 

5.7 Revestimento 

Nas alvenarias de banco e canteiros, será aplicado inicialmente um chapisco com 

traço 1:4 de espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa. 

Após a aplicação do chapisco, será aplicada uma massa única, para recebimento 

de pintura, com argamassa de traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira, aplicada 

manualmente, com espessura de 10mm. 

Para a preparação da parede para pintura, será aplicado inicialmente um fundo 

selador acrílico, em uma demão, posteriormente será feito um lixamento, para o 

recebimento da pintura látex acrílico em duas demãos. 

As superfícies deverão ser molhadas e, a seguir, deverá ser aplicada a argamassa 

de massa única, com lançamento vigoroso, com auxílio de colher de pedreiro, ou através 

de processo mecânico, até o preenchimento da área desejada. 

 

6.0 SETOR DE GINÁSTICA 

 

6.1 Movimento de Terra 

Será feita uma escavação manual de valas para a instalação da fundação dos 

bancos e canteiros, toda a área escavada será regularizada, o embasamento será de 

alvenaria de pedra argamassada, com traço de 1:4. 

6.2 Equipamentos 

Os equipamentos de ginástica serão feitos de ferro galvanizado e/ou concreto. 

Todos serão fixados ao solo através de blocos de concreto simples, fabricado em obra, 

lançados de forma manual, com fck = 15Mpa, respeitando os critérios impostos pelo, 

fabricante, para tais equipamentos. 

Equipamentos esses que são, simulador de cavalgada simples, simulador de 

percurso, elíptico e roda de ombro. 
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6.3 Bancos  

Os bancos da praça serão confeccionados em ripas de madeira maciça, fixadas 

em base metálicas, previamente produzidas. 

 

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Considerações Gerais 

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

baixa tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. 

 Entrada e medição para energia elétrica. 

 Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos 

alimentadores para a elétrica. 

 Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas. 

 Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas. 

Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos 

Circuitos Elétricos Alimentadores 

Das instalações existentes, nos postes mais próximos, sairão os circuitos 

alimentadores para atender à iluminação pública da praça. 

 Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com 

eletrodutos de PVC rígidos roscáveis, compatíveis com o número de condutores que 

passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados 

cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os 

circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento). 

Luminárias  

As luminárias serão do tipo de sobrepor de iluminação pública de LED e postes 

de concreto seção circular, conforme projeto elétrico. 
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As luminárias deverão ser do tipo LED 200w, de acordo com a solicitação da 

luminária, instalados em braços para iluminação, em tubo aço galvanizado 1" 

comprimento de 1,20m e inclinação 25graus em relação ao plano vertical para fixação 

em poste. 

 

8.0 DIVERSOS 

Serão instaladas lixeiras de aço galvanizado e chapa de alumínio, fixadas em base de 

concreto com tubos de aço galvanizado. 

Após a execução de todos os serviços anteriormente citados, será feita a limpeza 

final de toda a área da praça, para então entrega da obra. 

Será procedida periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a acumular 

durante a execução da obra, devendo o local de despejo ser previamente acordado com a 

fiscalização e as despesas de carga e transporte ficarem por conta de contrapartida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura 

e memorial descritivo com os presentes na planilha orçamentária, deverão prevalecer as 

informações da planilha orçamentária. 

 

Cacimba de Dentro – PB, 26 de Julho de 2018. 


