MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO/RS
Tipo de Empreendimento: Projeto de Revitalização da Praça Municipal Dr. Ernani Emílio
Hermmann
Local: Praça Municipal Dr. Ernani Emílio Herrmann

1 OBJETIVO
O início do projeto desta praça se deu com o objetivo de liberar mais o espaço para os usuários
que a utilizam.
A proposta é de criar pequenos estares, tendo bancos dispostos neles no decorrer da praça,
com elementos significativos como canteiros ajardinados, vasos decorados. O projeto paisagístico
conta com arbustos baixos, plantas, árvores e flores, o que fará com que a praça fique mais bonita e
agradável.

2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
O Presente Memorial Descritivo objetiva descrever as especificações do Projeto de
Revitalização da Praça Municipal Dr. Ernani Emílio Hermmann, localizada na cidade de Sertão/RS.
Nesta nova etapa, serão executados 564,10 m² de pisos internos intertravados e 136,14 m² de basalto
serrado nas escadas.

3 REMOÇÕES
Deverá ser feita a retirada da camada vegetal (grama) nos locais onde será executado o piso
intertravado. O mesmo deve ser destinado a um local pré-definido pelo Setor de Engenharia.
Os trabalhos de retirada de meio-fio com o devido empilhamento dos mesmos serão de
responsabilidade da Empresa executante. A municipalidade informará o local de empilhamento para
posterior remoção e destinação.

4 PAVIMENTAÇÕES
Neste item será descrita a pavimentação a ser realizada com blocos de concreto intertravados,
com espessura de 6,0 cm, seguindo os níveis atuais a serem definidos ‘in loco’, junto com o
engenheiro da Empresa e o Setor de Engenharia da Municipalidade, assentado sobre material granular
(pó de pedra), com a espessura mínima de 6,0 cm e rejuntado com areia fina.
As escadas (degraus e espelhos) serão revestidas com pedras de basalto serrado, espessura 2,0
cm, tomando cuidado para serem assentadas na temperatura adequada, com argamassa AC-III.
O meio fio será de concreto pré-moldado, com dimensões apresentadas conforme planilha
orçamentária. Deverão ser executados nas bordas da pavimentação dos blocos de concreto, assentados
sobre base de concreto simples e rejuntados com argamassa 1:3 (cimento e areia).

5 LIMPEZA DA OBRA
A obra deverá estar livre e desimpedida de entulhos e restos de materiais e em perfeitas
condições para ocupação. A obra será entregue completamente limpa. Serão removidas manchas e
salpiques de argamassa entulhos, ferramentas, equipamentos e restos de materiais de construção
deverão ser totalmente removidos do canteiro ficando o local construído em perfeitas condições de
segurança e habitabilidade.

6 ENTREGA DA OBRA
A obra em questão deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras pertinentes para sua
conclusão e seu total recebimento. A execução de todos os serviços deverá obedecer aos preceitos da
boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omisso no projeto ou especificação que possa
originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira
qualidade.
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