PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG
“ADMINISTRAÇÃO: 2021 a 2024”

MEMORIAL DESCRITIVO
Objeto: Construção de praça na comunidade de mato grosso, Itacambira-MG .
.
Especificações Técnicas
1. Serviços preliminares:
1.1 – Canteiro de Obras: A empreiteira se encarregará de todo o canteiro de obras, das instalações,
equipamentos e ferragens necessários para o desenvolvimento dos trabalhos. Deverão ser
instaladas placas de obra, com dados e dimensões de acordo com modelo fornecido pela prefeitura
Municipal de Itacambira.
1.2 – Cerca de arame liso com postes em eucalipto tratado.
2. pisos:
2.1 – Pisos em concreto com espessura de 8 cm FCK 13 MPA e juntas de dilatação.
3. Alvenaria e revestimentos:
3.1 Alvenaria de bloco de concreto cheio com armação, 15 mpa, esp. de 14 cm.
3.2 O reboco a ser aplicado em toda a alvenaria, será feito com argamassa de cimento e areia média no
traço 1:4, na espessura de 2,0 cm, preparado para pintura, e só será iniciado após completa pega de
argamassa das alvenarias.
3.3 Chapisco: compreendendo a execução de chapisco comum nas partes internas e externas de toda a
alvenaria a ser rebocada com traço de 1:3 (cimento – areia lavada).
4. Paisagismo:
4.1 Fornecimento e instalação de banco em concreto aparente, sem encosto, polido com acabamento em
verniz, esp. 5cm, comprimento 130cm, largura 40cm, altura 45cm. Locais de instalação indicados em projeto
ou consultar o setor responsável para indicação dos locais.
4.2 Plantio e preparo de covas de árvores h mín. = 1,80 m com cova 60 x 60 x 60 cm, exceto fornecimento
das mudas (confirmar a espécie de arvores a serem plantadas)
4.3 Plantio e preparo de covas de forração, exceto fornecimento das mudas (solicitar do município mudas de
árvores)
4.4 Fornecimento de árvore - sibipuruna /ipê. (confirmar a espécie de arvores a serem plantadas).
4.5 Fornecimento e instalação de torneiras metálicas para irrigação/jardim, acabamento cromado.
4.6 Rede tubulação de água subterrânea. As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido,
soldável e que atendam as especificações da ABNT e nas dimensões apresentadas no projeto hidráulico
4.7 Registro de esfera, tipo pvc soldável dn 25mm (3/4"), inclusive volante para acionamento.
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5.0 Equipamentos esportivos:
Apresentar modelos/fotos dos aparelhos antes da compra e instalação.
5.1 balancim com seis lugares metálico para playground
5.2 barra fixa metálica para playground
5.3 barras de alongamento metálico para playground
5.4 escada horizontal metálica para playground
5.5 escorregador médio metálico para playground
5.6 gangorra metálica com dois lugares
5.7 zanga burrinho metálico com duas pranchas
5.8 esqui duplo
5.9 multi-exercitador conjugado com 6(seis) funções distintas
5.10 pressão de pernas duplo conjugado
5.11 remada sentada
5.12 rotação diagonal dupla aparelho duplo conjugado
5.13 simulador de caminhada
5.14 simulador de caminhada
6.0 Elétrica:
6.1 luminária refletora para iluminação pública com lâmpada vapor de mercúrio, 2 refletores de 250w em
poste de concreto com 9 m de altura (completa). Os postes e as lâmpadas poderão ser substituídos por
postes de qualidade superior com aprovação do município.
6.2 fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, não halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, seção 6 mm2, 90°c, 0,6/1kv
6.3 Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20 mm (3/4"), inclusive conexões. A fiação deverá ser
embutida/subterrânea.
6.3 Quadro de distribuição de luz em pvc de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160 x
240 x 89 mm
6.4 Disjuntor monopolar termomagnético 5ka
7 Pinturas
7.1 Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador
acrílico
7.2 Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva)

Geraldo Moisés Souza
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Jonas Cezar Pereira
Eng. Civil CREA-MG 211570/D
Página 2 de 2

