MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REVITALIZAÇÃO PARQUE AMBIENTAL DE
FLORESTA DO ARAGUAIA - PÁ

FLORESTA DO ARAGUAIA- PA
SETEMBRO 2019

Avenida JK n° 1.962, Centro - Floresta do Araguaia – Pará - CEP n° 68.543-000
CNPJ n° 01.613.338/0001-81

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL
LOCAL: Lago Floresta do Araguaia - Pá
ÁREA: 1.576,35 m²
O presente memorial tem por objetivo, estabelecer diretrizes e critérios padrões para a
execução das etapas e serviços a serem empregado nas obras de construção civil, considerando a
proposta projetual de revitalização do parque ambiental, na cidade de Floresta do Araguaia – PA.

GENERALIDADES
O Parque ambiental de Floresta do Araguaia – Pá é uma área publica do Municipio, a qual
pertecente a Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia - PA.
Todos os servicos deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos
basicos fornecidos, com os demais projetos complementares, com as prescrições contidas no
presente memorial, com as tecnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso
particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.
Basicamente será construido; caminhos com piso intertravados, guias de calçadas em
concreto e posteamentos com luminárias para iluminação pública.
Devemos esclarecer que alguns servicos são peculiares e são determinantes ao uso
projetado, e que qualquer omissão, ou duvida quanto aos serviços especificados, deverão ser
consultados os autores dos projetos, e deverão ser executados de acordo com as normas vigentes
da ABNT em sua forma mais recente, das concessionarias de servicos publicos, bem como
adequar-se as necessidades dos equipamentos a serem instalados.
Esclareca-se tambem que na execução de todos os servicos deverão ser empregados
materiais de primeira qualidade, utilizando-se de maquinas e ferramentas adequadas, mão de obra
habilitada, observadas as normas de seguranca, da ABNT, das concessionarias e da boa técnica de
execução e esmero nos acabamentos; E quando da conclusão das obras, a construcão e suas áreas
externas deverão estar arrematadas, limpas, e em condicões de imediata ocupação pelos
usuários.
No livro diário de obra, de responsabilidade da construtora, serão anotadas todas as
ocorrências diárias da obra e seu andamento. O fiscal da obra terá acesso a ele. Nenhuma
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alteração nas plantas e detalhes fornecidos, bem como nestas especificações, poderá ser feita sem
autorização por escrito dos autores do projeto e da fiscalização. Casos omissos ou passiveis de
duvidas, serão resolvidos pela fiscalização e pelos autores do projeto.
Os acidentes de trabalho durante a execução da obra e/ou serviço serão de responsabilidade
única e exclusiva da construtora, que será também, responsável pela integridade física e moral de
seus operários.
A construtora será responsável pela integridade física da obra ate a efetiva aceitação da
mesma pela direção da prefeitura, respondendo pela destruição ou danificação de qualquer de
seus elementos, seja resultante de atos de terceiros, casos fortuitos, força maior ou fogo, inclusive
o celeste.

SERVIÇOS INICIAIS
a) Placa da obra: A placa da obra será confeccionada no tamanho de 3x2 metros.
Conforme modelo abaixo:

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA

a) Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira com plateleiras.

URBANIZAÇÃO

a) Locação da obra com pontos para referencia topográfica.
b) Regularização das superficies em terra com motoniveladora.
c) Meio fio será de concreto moldado in-loco.
d) Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana em revestimento primário.
e) Execução e compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulométricamente.
f)

Rampas de acessos de acordo com a norma NBR.

a)

Piso podotatil de concreto direcional e alerta.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Consiste nas instalação de postes ornamentais, com cabeamentos e luminárias para
iluminação dos canteiros.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada
imediatamente do local da obra
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada
antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

________________________
Arq. Elimacer Nunes de Souza
CAU/GO A146353-5
Floresta do Araguaia - PA, 05 de Setembro de 2019.
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