MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO BÁSICO
REVITALIZALÇÃO DO PARQUE PÉROLA DO VALE
ARROIO DO MEIO/RS
CONTRATO MTURISMO
CR 1.037.681-21 SICONV 846879
ÁREA DE LAZER PÉROLA DO VALE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS
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PROPRIETÁRIO:
OBRA:
LOCAL:

Prefeitura Municipal de Arroio do Meio
Revitalização do Parque Pérola do Vale
Rua São Luiz – Acesso Principal
Bairro: Centro
Coordenadas DATUM WGS84 (Referêncial) 29°23'56.12"S 51°56'35.48"O

Dados de Projeto
ART:

10039127

Previsão de Execução:

04 Meses

Especificação Técnica dos Serviços

1. Introdução
O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços
a serem executados na “Revitalização do parque Pérola do Vale”.
A obra compreende a execução de serviços, terraplenagem, drenagem, execução de
passarela em concreto, pisos de concreto, instalação de equipamentos de iluminação, lixeiras, bancos de
praça, playground, e guarda corpo de proteção junto ao lago. Porém esta etapa corresponde a
fornecimento de Bancos de Praça, Playgroud, grama sintética e lixeiras metálicas.
Todos os serviços obedecerão ao dimensionamento e as especificações constantes no
projeto executivo da obra.
O material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas
e totalmente fornecido pela executora vencedora do processo licitatório.

A mão-de-obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente
capazes e conhecedores de suas funções. Desta forma busca-se obter a melhor execução e o melhor
acabamento em todos os serviços, que somente serão aceitos nestas condições.
As especificação constantes neste memorial juntamente com todas as peças dos projetos
engenharia e complementares, bem como as especificações dos serviços, é parte integrante do plano de
trabalho.
6.0 Equipamentos Diversos
6.2 Banco de praça
Serão instalados bancos de praça/jardim com sua estrutura em ferro fundido estilo
tamanduá/cavalo. Possuindo 10 réguas em madeira nobre de boa qualidade ( a ser autorizada pela
fiscalização), aplainadas e livres de falhas e farpas, pintadas em esmalte sintético, fixadas com parafusos
galvanizados, na dimensão de 1,40 m de largura, encosto de 0,70m, altura do assento 0,39m e
profundidade 0,55m.
Medição
Os bancos serão medidos em unidade instalada.
6.3 Playground em plástico
Deverá ser fornecido 01 unidade playground em plástico virgem fabricado PEBLD:
Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com
aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração origina, e PEAD: Polietileno
de alta densidade (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua
composição que prolongam a manutenção de sua coloração original. Montagem totalmente por encaixe
de tubos de metal, sem necessidade de ferramentas ou parafusos.
Características:
 Quatro módulos em formato de losango com paredes contendo aberturas que funcionam como
degraus, e aberturas inferiores circulares;
 Montagem das paredes através de tubos metálicos;
 Módulos com 3 e 2 andares;
 Os módulos interligam entre si através de túneis;
 Dois pisos triangulares por módulo, com furos para uma melhor drenagem da água;
 Espaço para brincadeiras tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do brinquedo;
 Paredes vazadas formando um divertido labirinto;
 Um escorregador em curva;
 Um tobogã espiral;
 Uma parede com escalada;
 Um túnel;
 Dois balanços;
 Tabela de basquete;
 Embalagem em caixa de papelão e em plástico resistente.



Dimensões:
Comprimento: 7,15m
Largura: 5,90m



Altura: 2,67m
Para fins de conferência, apresentar com a proposta de preços catálogo ou folder
ilustrativo, contendo descrição do produto, área de ocupação, marca e prazo de garantia, sob pena de
desclassificação.
Medição
Playground será medido em unidade instalada.
6.4 Grama Sintética
Esta prevista a instalação de grama sintética em todo o piso que receberá o playground
Medição
Grama sintética será media em m²
6.5 Lixeira Metálica
Esta prevista a instalação de lixeiras metálicas. Conforme prevista no orçamento, modelo
academias ao ar livre.
Características: Redonda, dupla, e perfurada. 60 e 80 litros.
Medição
Lixeira será medido em unidade instalada.

8.0 Limpeza e segurança
8.1 Limpeza Geral
A obra deverá ser entregue limpa. As sobras de material não utilizado deverão ser
recolhidas.
8.2 Segurança
O executor deverá atender todas as normas de segurança prevista para o trabalhados, bem
como promover o isolamento do local no ato da execução dos trabalhos, sendo estes custos absorvidos
pela empresa vencedora do processo licitatório.
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