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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Praça Rio Branco nº. 86 – CEP 14.730-000 

Telefone (17) 3361.9500 

 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO 
 
 
 
 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA – SP 
 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  
  PRAÇA “FLORENTINO IRINEU SACHETIM” 
 
ÁREA EDIFICAÇÃO: 6.922,10 m²  
 
LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA EDUARDO MACHADO, BAIRRO CONJUNTO 
HABITACIONAL NESTOR ELIAS DAVID, MONTE AZUL PAULISTA, S.P.  
 

 

1º. Piso Calçada Externa 

Execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas;  

Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 
mão-de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor 
mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto, espessura de 5cm; 

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro. 

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária 
para o preparo, lançamento e regularização da argamassa, espessura de 1cm. 

 

 

2º. Piso Passeio Interno (Calçada/Canteiros) 

Execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas; 
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Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 
mão-de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor 
mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto, espessura de 5cm; 

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro. 

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária 
para o preparo, lançamento e regularização da argamassa, espessura de 1cm. 

 

 

3º. Piso Praça Interna 

Execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas; 

Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 
mão-de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor 
mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto, espessura de 5cm; 

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro. 

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária 
para o preparo, lançamento e regularização da argamassa, espessura de 1cm. 

 

 

4º. Piso Passeio “F” 

Execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os 
serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de 
plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas; 

Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a 
mão-de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor 
mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto, espessura de 5cm; 

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte 
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro. 

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária 
para o preparo, lançamento e regularização da argamassa, espessura de 1cm. 
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5º. Canteiros Externos 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização 
para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 

Fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das 
placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e 
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. 

 

 

6º. Canteiros Internos 

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização 
para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros. 

Fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-
obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das 
placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e 
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. 

 

 

7º. Instalações Elétricas 

Serão 12 postes em aço para iluminação da praça com suporte tipo pétala 
para 02 lâmpadas de vapor de sódio de 400W completas; 

Entrada de Energia conforme padrão da concessionária; 

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto; 

Os condutores elétricos serão de marcas normalizados pela ABNT e com 
certificado com isolação em PVC 450/750V. 

Os eletrodutos serão do tipo corrugado de alta densidade de 30mm e 50mm 
enterrados no solo até as caixas de passagem conforme projeto; 

Todas as instalações deverão ser testadas e corrigidas antes da entrega da 
obra, caso ocorram defeitos estes deverão ser reparados imediatamente. 
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8º. Equipamentos 

Serão instalados 22 bancos em concreto pré moldado de 1,50x0,45x0,45 nos 
locais indicados no projeto; 

Serão instalados 30m de bancos contínuos em concreto nos locais indicados 
no projeto; 

Serão instaladas 04 lixeiras para coleta seletiva nos locais indicados no 
projeto; 

 

 

9º. Serviços complementares externos 

Será feita limpeza geral da obra. 

 

Monte Azul Paulistas/SP, 20 de Abril de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

Marcelo Otaviano dos Santos 

Prefeito Municipal 

 

 

 

__________________________________ 

Florentino Irineu Sachetim Junior 

Engenheiro Agrônomo 

CREA nº 060.167.345-1 

ART nº 28027230210583691 


