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Memorial Descritivo da Obra de Revitalização da Praça Capitão 

Aurélio do Bairro Trevo em Coqueiral/MG. 

 

 

PROJETO: Obra de Revitalização da Praça Capitão Aurélio do Bairro Trevo em 

Coqueiral/MG. 

 

ENDEREÇO: Praça Capitão Aurélio, Bairro Trevo, Coqueiral-MG. 

 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Coqueiral/MG. 

 

 

Figura 1 – Localização (Lat.: 21°11'14.37"S e Long.: 45°26'46.05"W) 

2021 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

OBJETO:   

 

O presente memorial descritivo busca descrever as atividades técnicas 

que serão desenvolvidas, as quais devem atender as normas vigentes, e 

também os materiais que serão utilizados na obra.                          

Este documento complementa o projeto arquitetônico e de acessibilidade, 

planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, 

composição do BDI e desenhos técnicos correlacionados. 

 

PROJETO: 

 

A execução da obra deverá obedecer de maneira integral e rigorosa aos 

projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com 

todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços. 

 

NORMAS: 

 

Fazem parte integrante deste, independente da transcrição, todas as 

normas especificações e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), que tenham relação com os serviços do objeto do contrato. 

 

ASSISTENCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA: 

 

A contratada obriga-se saber das responsabilidades legais vigentes, 

prestarem toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de imprimir 

andamento conveniente à obra. 

A responsabilidade da execução da obra será de profissional pertencente 

ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho de 

Engenharia e Agronomia (CREA).  
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MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS: 

 

Todo o material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade, a mão 

de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que 

assegure o bom andamento dos serviços. 

No canteiro deverão estar todos os equipamentos mecânicos e as 

ferramentas necessárias ao desenvolvimento da obra. 

Todos os colaboradores obrigatoriamente utilizarão os equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), e quando for o caso, equipamentos de proteção 

coletiva (EPC), sob risco de pena. 

Antes do início dos serviços a empreiteira deverá providenciar, e 

apresentar para o órgão contratante: a) ART de execução; b) Alvará de 

construção/reforma; c) CNO (Cadastro Nacional de Obra); d) Livro de registro 

dos funcionários; e) Programas de Segurança do Trabalho; f) Deverá também 

ser fornecido e mantido na obra, a cargo da construtora, Livro de Ordem 

contendo todas as informações referentes à obra com atualização diária. g) 

Também é obrigatório constar na obra a Ficha de EPIs contendo os 

equipamentos de segurança fornecidos pela empresa aos colaboradores com a 

devida assinatura dos mesmos atestando o recebimento.  

 

SERVIÇOS: 

 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1 – PLACA DE OBRA: Compreende-se de serviços preliminares a instalação 

da placa de obra que terá as dimensões de 1,20 x 2,40 metros, e será 

confeccionada em chapa zincada ou galvanizada, montada sobre moldura, 

conforme Manual de Placa de Obras, será colocado no início do serviço da obra. 

A placa será instalada em estrutura de madeira em eucalipto autoclavado 

pintado com tinta PVA duas demãos. 

 



 

  
 

Página 4 de 7 
 

1.2 – PLACA DE INAUGURAÇÃO: A Placa de Inauguração, será confeccionada 

no fim da obra, conforme Manual de Placa de Inauguração. 

 

1.3 – CONTAINER PARA DEPÓSITO DE FERRAMENTAS: Será utilizado para 

canteiro de obra, através de locação, container para ser usado para 

almoxarifado, devendo ter um vão único, prateleiras e porta dupla, não sendo 

necessárias janelas, fabricado com chapa de aço nervurado trapezoidal forro 

c/isolamento termo acústico, chassis reforçados, piso de compensado naval 

incluindo instalação elétrica/hidro/sanitária exclusive transporte/carga/descarga.  

 

1.4 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER: Transporte em 

caminhão tipo “munck”, da sede da locadora ao canteiro de obras e vice-versa 

com o término da obra. 

 

1.5 – ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

Encarregado com encargos complementares, obrigatoriamente a obra deverá 

funcionar com a presença deste profissional no canteiro de obras. 

. 

 

2 ACESSIBILIDADE 

 

2.1 – RAMPA DE ACESSO DEFICIENTE: As rampas de rebaixamento de 

calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres como um recurso 

que facilita a passagem do nível da praça para o nível da rua, facilitando a 

locomoção de pessoas com mobilidade reduzida e aos pedestres em geral. 

Já consta na planilha orçamentária o serviço de passeio em piso 

intertravado, que contempla as áreas que receberão rampas. A empresa 

vencedora da licitação deverá executar a rampa de acessibilidade conforme 

detalhe no projeto em anexo. 
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2.2 – PISO PODOTÁTIL: Serão instalados piso tátil de alerta nas rampas 

(conforme detalhe no projeto de acessibilidade), com dimensões de 25 x 25 cm, 

espessura 5 mm. Incluso fornecimento e a instalação do material. 

 

 

3 PISO INTERTRAVADO 

 

3.1 – DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO: O pavimento 

intertravado existente deverá ser removido totalmente, de forma manual e com 

reaproveitamento. Todos os blocos oriundos da demolição deverão ser 

colocados em local definido pela FISCALIZAÇÃO. O Bota-Fora ficará a cargo da 

Prefeitura Municipal. 

 

3.2 – PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO: Todos os serviços deste item 

deverão ser executados seguindo a sequência lógica de execução (abaixo) de 

cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da 

FISCALIZAÇÃO serão liberados individualmente de modo a dar continuada a 

execução das camadas que compõem o pavimento estrutural. O bloco a ser 

utilizado no calçamento da praça será do tipo retangular com dimensões de 20 

x 10 cm e espessura de 6 cm e resistência de 35 Mpa.  

Sequência lógica de execução: 

1. Colchão de areia; 

2. Definição do alinhamento; 

3. Assentar blocos da mestra; 

4. Assentamento dos blocos; 

5. Salgar o piso; 

6. Compactar o piso; 

7. Arremates de cantos; 

8. Varrição e limpeza. 
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LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA: 

 

 A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza 

e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas 

instalações. O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e 

entulhos para locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da 

construção. 

 Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e 

equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de 

materiais, ferramentas e acessórios. Todos os pisos deverão ser totalmente 

limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser removidos, sem 

danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar 

todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham a 

obstruí-los posteriormente. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar 

totalmente limpas, polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se 

obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e 

lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito 

funcionamento e acabamento. 

 Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto 

às esquadrias, removendo os resíduos. Deverá ser realizada a remoção de todo 

o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos 

de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. A limpeza 

dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as 

superfícies a serem limpas. Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção 

de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. 

 Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de 

tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção 

à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais 

sanitários.  
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 A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da 

área destruída ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição 

de pavimentação quando necessária. 

 A recuperação é considerada como parte integrante da obra e deverá ser 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da medição. 

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos 

e mão-de-obra necessários para a perfeita execução dos serviços acima 

discriminados. 

 

 

 

Coqueiral/MG, 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

Ivo Ferraz Botelho 

Engenheiro Civil 

CREA/SP: 5070083804/D 

 

 

 

 

 


