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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS E LAZER 

 
INTERESSADO Prefeitura Municipal De Augusto Corrêa 
OBRA Construção De Uma Praça Pública De Eventos E Lazer No 

Município De Augusto Corrêa/Pa 
LOCAL Travessa Santa Ana, Bairro Santa Cruz 

Augusto Corrêa/Pa 
CONVÊNIO 884415 
DATA Julho/2021 
ÁREA PRAÇA 25.901,75m² 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
        1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO  
 
       O presente Memorial Descritivo e Especificações Técnicas tem por objetivo, 
complementar informação, definir serviços e materiais, estabelecer normas e critérios 
para a execução do projeto executivo. Possui ainda a finalidade de caracterizar 
criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a sistemática 
construtiva utilizada.  
         Constam do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas o projeto urbanístico, 
com suas respectivas sequências executivo e especificações, levantamento 
planialtimétrico, citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos 
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.              
         Todos os serviços e materiais deverão ser executados rigorosamente em 
consonância com as prescrições contidas no presente memorial. No caso de divergências 
sobre interpretação dos documentos contratuais para a execução dos serviços ou 
fornecimento de materiais, serão observadas as prescrições contidas nos Documentos de 
Licitação. 
          Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 
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1.2. GENERALIDADES 

 
         A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, 
sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou 
nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável 
Técnico pelo projeto. 

      Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas 
técnicas. 
        Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 
determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 
construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços 
sempre organizado e limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da 
obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 
execução da mesma. 

É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões 
e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e 
demais elementos que interessam aos serviços. 

Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os aspectos. 
Todo material a ser empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização 

antes de começar a ser utilizado. Deve permanecer no escritório uma amostra dos 
mesmos. 

No caso da Empreiteira querer substituir materiais ou serviços que constam nesta 
especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua 
utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação, pelo autor do 
projeto, com materiais e/ou serviços semelhantes, além de catálogos e informações 
complementares. 
 
1.3. O OBJETO  
 
      O presente projeto destina-se a construção de uma praça pública de eventos e lazer, 
localizada no Bairro Santa Cruz, limitando-se pela frente com a Travessa Santa Ana, lado 
direito com a Avenida Governador Magalhães Barata, pelo lado esquerdo com a Travessa 
Manoel Avelino Alves e fundos com o logradouro da rotatória de entrada da cidade, em 
um terreno com área de 25.901,75 m² e COORDENADAS GEOGRÁFICAS: LAT.: S -
01° 01'27.80" LONG.: W -46° 38'40.06" no Município de Augusto Corrêa – Pará. 
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PEÇAS GRÁFICAS 

FIGURA 1: PLANTA BAIXA. 

 

FIGURA 2: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO. 
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DETALHAMENTOS 
 

 

      
FIGURA 4: DETALHAMENTO 2- PERFIL DA CALÇADA COM 3,60M- CORTE 02. 

FIGURA 3: DETALHAMENTO 1- PERFIL DA CALÇADA COM 2,70M- CORTE 01. 
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FIGURA 5: DETALHAMENTO 3- PERFIL DA PASSARELA COM 6,00M- CORTE 03. 

 

 

 
FIGURA 6: DETALHAMENTO 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

FIGURA 8:A PRÁTICA DE SOLTAR PIPAS É UM LAZER MUITO PRATICADO PELAS CRIANÇAS NO 
ESPAÇO. 

FIGURA 7: LOCALIZAÇÃO DO TERRENO EM FOTO DE SATÉLITE. FONTE: GOOGLE EARTH. 
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FIGURA 10: ARBORIZAÇÃO EXISTENTE PELA TRAV. MANOEL AVELINO ALVES. 

FIGURA 9:  FEIRA DA CULTURA DE URUMAJÓ – AUGUSTO CORRÊA/PA. 
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    1.4. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
      Será encargo da empresa, fornecer, instalar e testar, todos os materiais, 
documentações, equipamentos e serviços listados e especificados no presente memorial, 
de acordo com as particularidades de cada um, incluindo: 
 
1 - Serviço preliminar 
2 - Pisos 
3 - Instalações Elétricas 
4 - Drenagem 
5 - Equipamentos / Mobiliário Urbano 
6 - Fechamento Playground 
7 - Serviços Finais. 
 

2. URBANISMO 
 

     2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
     O Projeto urbanístico elaborado e o partido adotado foram em função de dois fatores 
principais que norteiam a vocação desse espaço. Da necessidade de LAZER identifica-se 
a primeira e principal vocação, como podemos constatar na Figura 08, haja vista que  no 
seu entorno não se encontram áreas públicas para a prática dessa e outras atividades, além 
disso o local situa-se entre três  grandes bairros, Lírios do Vale, São Benedito e Espírito 
Santo, que pelo seu grande contingente populacional, já garante a clientela para o 
investimento nesse equipamento urbano. Da segunda vocação se não de uso diário como 
da primeira, podemos identificar a importância para a realização de eventos culturais, já 
que nesse espaço é realizado a FEIRA DA CULTURA DE URUMAJÓ (como mostra na 
Figura 9), O CARNAVAL entre outros eventos de grande importância para o município 
de Augusto Corrêa. 
      Além dos fatores já mencionados o projeto buscou dar uma função social para um 
terreno que é público e que requer intervenção/qualificação urbanística, para o melhor 
uso da comunidade, tendo como objetivo: 
 
I.   Aproveitar a arborização existente plantada há 24 anos; 
II.  Pavimentar os passeios e espaços para convívio; 
III. Implantar bancos para assento em quantidades suficientes, lixeiras e iluminação; 
IV. Aproveitar os espaços já gramados, utilizando-os como jardim; 
V.  Criar ambientes de contemplação da natureza e convívio social; 
VI. Preservar o máximo as áreas de gramado para atividades de lazer; 
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VII. Inclusão dos Portadores Necessidades Especiais já começando pelo acesso à praça 
com rampas padronizadas e piso tátil em todo o calçamento; 
 
    
 

     2.2. QUADRO DE ÁREA ÚTIL. 
 

    As áreas estão distribuídas conforme imagem abaixo. 
 

 

 
      2.3. ACESSIBILIDADE. 
 

     Segundo o artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 
 

FIGURA 11: PAGINAÇÃO DE PISO. 
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      Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, a praça contará com:  
* Rampa de Acessibilidade de acesso a praça padronizada. 
* Calçadas e círculo central com PISO TÁTIL. 
* Nivelamento dos pisos entre calçadas e círculo central. 
 

      2.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
     - ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos 

3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 
 

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

• LIMPEZA DE TERRENO 
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores com trator de 
esteira, de modo a deixar o terreno livre de raízes, tocos de árvores ou vegetação em geral, 
de maneira que não prejudique os trabalhos ou a própria obra. Deve-se, no entanto, 
preservar as árvores existentes, e quando se situarem na área de construção a fiscalização 
deverá se pronunciar a respeito. 

• ALMOXARIFADO 
Promover a construção de 12,00m² de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, incluso prateleiras, para alojar materiais e abrigo dos funcionários 
da contratada com segurança, protegendo-os das intempéries e da ação de vândalos. 

• PLACA DE OBRA 
Deverá ter 2,88 m² em chapa galvanizada e adesivada, fixada em madeira rolica tratada, 
D= 12 a 15cm, H= 3,00m, com madeira de lei e prego de aço polido com cabeça de     17 
X 27 (2 ½ X 11). 

• ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 
A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no canteiro de 
obra com equipamentos, técnico nas áreas especifica para execução e gerenciamento dos 
serviços. 
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• LEGALIZAÇÃO DE OBRA/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
A empreiteira será responsável pelo pagamento de taxas (CREA/CAU, licença ambiental 
e alvará de construção), e pelas instalações de forma a garantir o fornecimento de água e 
energia elétrica, portanto, deverão seguir as orientações que constam dos itens específicos 
deste memorial. 

• MOBILIZAÇÃO 
A CONTRATADA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e mão-
de-obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com 
a qualidade e segurança adequadas. 

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e 
número de unidades que permitam executar os serviços previstos, nos prazos previstos 
com segurança e qualidade requerida. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação 
que não desempenhe em condições operacionais seguras, como também a inclusão de 
outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições 
locais assim o exigirem. 

3.2. PISO 
        Toda a pavimentação deverá ser executada conforme projeto, onde deverá ser 
feito um nivelamento manual conforme especificação da fiscalização. Deverá ser feito 
um o nivelamento do piso com areia com espessura de 10 cm para assentamento do 
piso. 
        O assentamento será com piso intertravado retangular na cor natural  de espessura 
de 6,0cm. 
        Os meios-fios serão executados em concreto moldado in loco Fck 15Mpa com 
extrusora de 13x22cm; Preliminarmente, procede-se a abertura de valas ao longo do 
subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas. 
        O alinhamento dos meio-fios deverá ser conforme o que determina o projeto. 
      3.2.1. Será executada a escavação manual de 21,15 m³ para a colocação de 1.330,79m 
de meio-fio concreto moldada in loco. 
      3.2.2. Execução de 4.671,72m² de piso intertravado, com bloco retangular cor natural 
de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, assentados no círculo central, nas passarelas 01 e 02, nas 
calçadas com largura de 2,70m e largura de 3,60m e no piso sob os bancos. 
      3.2.3. Execução de 1.330,79m de meio-fio concreto moldada in loco com 13 cm base 
x 22 cm altura. 
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      3.2.4. Execução de 39,10m³ de concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 para confecção 
de 1.330,79m de meio-fio e rampas de acesso. 
      3.2.5.  Execução de 167,25m² de piso tátil de concreto, direcional e alerta, assentados 
sobre argamassa. 
 

• SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA 

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de 
deslocamento nas seguintes situações: 

a) nos rebaixamentos de calçadas, em cor contrastante com a do piso; 
b) no início e término de rampas, em cor contrastante com a do piso, com largura de 

0,25cm , afastada de 0,32 m no máximo do ponto onde ocorre a mudança do plano; 

 

• SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL 

 
A sinalização tátil direcional deve: 

a) ter textura com seção trapezoidal, qualquer que seja o piso adjacente; 
b) ser instalada no sentido do deslocamento; 
c) ter largura de 25 cm; 
d) ser cromodiferenciada em relação ao piso adjacente. 

FIGURA 12: PISO TÁTIL DE ALERTA. 
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Quando o piso adjacente tiver textura, recomenda-se que a sinalização tátil direcional seja 
lisa. A sinalização tátil direcional deve ser utilizada em áreas de circulação na ausência 
ou interrupção da guia de balizamento, indicando o caminho a ser percorrido e em espaços 
amplos. 

 

 
 

       

     3.2.6. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 
    Conforme ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto- Procedimento. 
 
 3.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
        As instalações elétricas deverão ser executadas em perfeita observância às Normas 
Técnicas que regem a matéria, e dentro dos padrões da concessionária local e seguir 
fielmente o projeto executivo fornecido. 

        Caberá única e exclusivamente à CONTRATADA arcar com todos os contatos, 
despesas e responsabilidade perante a concessionária local, quer quanto às ligações 
provisórias, quer quanto as definitivas. 

        3.3.1. Fornecimento e instalação de 58 unidades de poste de aço cônico reto duplo, 
engastado de 5,0m.       

FIGURA 13: PISO TÁTIL DIRECIONAL. 
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        3.3.2. Fornecimento e instalação de 124 unidades de luminária de led para 
iluminação pública, de 98 w até 137 w.  
        3.3.3. Fornecimento e instalação de 04 unidades de luminária de led para iluminação 
pública, de 138 w até 180 w.  
        3.3.4. Fornecimento e instalação de 247,22m de cabo de cobre flexível isolado, 4 
mm², anti-chama 450/750 V. 
        3.3.5. Fornecimento e instalação de 394,02m de cabo de cobre flexível isolado, 6 
mm², anti-chama 450/750 v.  
        3.3.6. Fornecimento e instalação de 2.044,07m de cabo de cobre flexível isolado, 10 
mm², anti-chama 450/750 v  
        3.3.7. Fornecimento e instalação de 713,73m de cabo de cobre flexível isolado, 16 
mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão. 
        3.3.8. Fornecimento e instalação de 36,44m de cabo de cobre flexível isolado, 25 
mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão. 
        3.3.9. Fornecimento e instalação de 495,80m de eletroduto rígido soldável, PVC – 
DN 25MM (3/4), aparente. 
        3.3.10. Fornecimento e instalação de 192,71m de eletroduto rígido roscável, PVC – 
DN 32MM (1”), para circuitos terminais. 
        3.3.11. Fornecimento e instalação de 130,23m de eletroduto rígido roscável, PVC – 
DN 40MM (1 1/4”), para circuitos terminais. 
        3.3.12. Fornecimento e instalação de 176,70m de eletroduto rígido roscável, PVC – 
DN 50MM (1 1/2”). 
        3.3.13. Fornecimento e instalação de 135,00 unidades de luva para eletroduto, PVC, 
soldável – DN 25MM (3/4) aparente. 
        3.3.14. Fornecimento e instalação de 54,00 unidades de luva para eletroduto, PVC, 
soldável – DN 32MM (1) aparente. 
        3.3.15. Fornecimento e instalação de 40,00 unidades de luva para eletroduto, PVC, 
roscável – DN 40MM (1 1/4"). 
        3.3.16. Fornecimento e instalação de 54,00 unidades de luva para eletroduto, PVC, 
roscável – DN 50MM (1 1/2"). 
         3.3.17. Fornecimento e instalação de 82,00 unidades de caixa enterrada elétrica 
retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 
m. 
         3.3.18. Fornecimento e instalação de 1 unidade de quadro de distribuição de energia 
em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores 
DIN 100A. 
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         3.3.19. Fornecimento e instalação de 8 unidades de disjuntor bipolar tipo DIN, 
corrente nominal de 16A. 
         3.3.20. Fornecimento e instalação de 1 unidade de disjuntor tripolar tipo DIN, 
corrente nominal de 50A. 
         3.3.21. Fornecimento e instalação de 3m de cordoalha de cobre nu 16mm², não 
enterrada, com isolador. 
         3.3.22. Fornecimento e instalação de1 unidade de haste de aterramento 5/8 para 
SPDA - fornecimento e instalação. 
 
3.4.  EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO URBANO 
                3.4.1.  Confecção de 31 unidades de bancos em concreto pré-moldado aparente, 
com largura de 50cm, comprimento de 2,00m e espessura de 0,10cm assentados sobre 
dois apoios de mesmo material, conforme detalhamento no projeto. 
               3.4.2.  Aquisição e instalação de 34 unidades de lixeiras para coleta seletiva com 
estrutura tubular metálica e acabamento em madeira de lei. 
 
                 3.4.3.  Aquisição e instalação de 2 unidades de balanço triplo. 
 

 
FIGURA 14: BALANÇO TRIPLO. 
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               3.4.4.  Aquisição e instalação de 1 unidade de playground grande. 
 

 

 
 

 

FIGURA 15: PLAYGROUND GRANDE. 
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               3.4.5.  Aquisição e instalação de 2 unidades de carrossel. 
 

 

 
             3.4.6.  Aquisição e instalação de 3 unidades de gangorra. 
 

 

              

FIGURA 16: CARROSSEL. 

FIGURA 17: GANGORRA. 
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3.4.7.  Aquisição e instalação de 2 unidades de balanço barquinha. 
 

 

 
               3.4.8.  Aquisição e instalação de 2 unidades de balanço cadeirinha. 
 

 

FIGURA 18: BALANÇO BARQUINHA. 

FIGURA 19: BALANÇO CADEIRINHA. 
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3.5. FECHAMENTO PLAYGROUND 
              3.5.1. Escavação manual de 4,44m³ de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30m. 
              3.5.2. Lançamento de 4,44m³ de concreto ciclópico FCK = 15mpa, 30% pedra 
de mão em volume real. 
              3.5.3. Alvenaria de vedação de 37,00 m² de blocos cerâmicos furados na vertical 
de 9X19X39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m²sem 
vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
              3.5.4. Chapisco aplicado em 85,10m² de Alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço1:3 com preparo em betoneira 400L 
              3.5.5. Massa única para recebimento de 85,10m² de pintura em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura 
de 10mm, com execução de taliscas. 
              3.5.6. Aplicação de 111,00m² de alambrado para quadra poliesportiva, 
estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2”, travessas e 
escoras com diâmetro 1 ¼) com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha 
quadrada 5X5cm (exceto mureta). 
           3.5.7. Aplicação de 85,10m² de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. 
           3.5.8. Aplicação de 85,10m² de lixamento de massa látex em paredes, uma 
demão. 
           3.5.9. Aplicação de 85,10m² de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos. 
           3.5.10. Lastro com material granular (areia média), aplicado em 34,00m³ de pisos 
ou lajes sobre solo, espessura de 10cm. 
           3.5.11. Aplicação de 222,00m² de pintura com tinta alquídica de acabamento 
(esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 
(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). 
 
 
3.6. SERVIÇOS FINAIS 
        Será feita a limpeza final em toda área construída e principalmente o piso 
intertravado, com varrição e lavagem, e se procederá o bota fora de todo o material 
excedente da obra. 

 
 
 
NOTA: Nos itens que houver omissão, prevalece o que for determinado pela Fiscalização, 
tomando por base as demais especificações. A Fiscalização será realizada por 
profissionais da Secretaria Municipal de Planejamento e/ou profissional autorizados pelo 
município de Augusto Corrêa/PA, designados para tal função. 
 
 



 
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA/ PA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO -

SEMPLAN 
  

 

 

 
 

22 
 

 

       4. NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS 
1 - ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 

2 -  ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento; 

3 - ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação — Especificação e 

métodos de ensaio. 

4 – NBR 13570, Instalações elétricas em locais de afluência de público - Requisitos 

específicos. 

 
 
 
 

 
 

Augusto Corrêa (PA), 23 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tec. Resp. Brenda Katty Rodrigues Barbosa 
Arquiteta e Urbanista 
CAU/PA A244971-4 
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