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MEMORIAL DESCRITIVO  

PRAÇA – LOTEAMENTO BERTOLINO MARCANTE 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que 

orientarão os serviços de construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento 

de material e mão-de-obra, destinados a execução de Praça – Loteamento Bertolino Marcante, 

localizado na Rua Osvaldo Aranha esquina com Rua Buenos Aires, no Loteamento Bertolino 

Marcante, São Domingos/SC. 

Será executada praça com área total de 1.100,00 m² contendo playground, quadra 

de areia, espaço para futura academia ao ar livre, áreas verdes e espaços de recreação. 

 

2. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

Fornecimento de projeto arquitetônico, elétrico e especificações particulares, se 

necessárias. 

Providenciar o documento de responsabilidade técnica de projetos e fiscalização 

da obra, junto ao conselho de classe, respectivo. 

A fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do seu responsável 

técnico, portanto, em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que for 

determinado pelo fiscal. 

Cabe a fiscalização pôr a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, 

quanto à qualidade e/ou quantidade dos mesmos, tanto dos serviços executados, como da 

qualidade dos materiais empregados na obra. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da contratada. 

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que 

sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes 

ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 

responsabilidade da contratada. 

A presença da fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da contratada perante a legislação vigente. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviços.  

Obedecer às normas da ABNT, suas atualizações e as normas regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho e Emprego. 
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Empregar operários devidamente uniformizados e especializados para os 

serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

Proceder à substituição de qualquer operário, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, 

se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 

motivos.  

Fornecer material, mão de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, 

equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução dos 

serviços previstos. 

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da 

obra, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão, considerando ainda a obrigatoriedade na proteção dos 

acabamentos, equipamentos e instalações recém-concluídas nos casos em que o andamento 

da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 

inconsistências entre as peças técnicas, comunicar ao contratante, para que as devidas 

providências sejam tomadas. 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de 

licenciamentos, alvará, habite-se ou em reparos e demolições para atendimento de exigências 

dos órgãos de fiscalização, serão de inteira responsabilidade da Contratada, que arcará com 

todos os custos pertinentes. 

Manter limpo o local da obra através da remoção de lixos e entulhos para fora do 

canteiro. 

Apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentação 

prevista no contrato de prestação de serviços. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

4.1 Serviços iniciais 

Será instalada placa de obra com adesivo sobre chapa de aço galvanizado, nas 

dimensões de 2,00 x 1,50 m. 

Deverão ser feitas as instalações respectivas para fornecimento de água e energia 

elétrica provisória para execução dos serviços na obra. 

Os serviços iniciais de limpeza, adequação de níveis do terreno e retirada de 

árvores ficará a cargo da administração municipal. 

A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico por equipe de 

topografia, observando-se atentamente o projeto de implantação, quanto a níveis e cotas 

estabelecidas. Este serviço ficará a cargo da administração municipal. 

Após ser finalizada a locação, a contratada procederá ao aferimento das 

dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam 

no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra.  
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A instalação dos equipamentos no playground e da academia ficará para etapas 

posteriores sob responsabilidade da prefeitura municipal. 

 

4.2 Pavimentação interna 

 

4.2.1 Piso em concreto desempenado 

Será executada pavimentação interna em concreto armado desempenado, 

conforme especificado em projeto, sobre regularização e compactação do solo. 

No trecho de pavimentação em concreto desempenado deverá ser executada 

uma malha de ferro ø 4,2 mm espaçada a cada 15 cm sobre o lastro de brita e posteriormente a 

camada de concreto com espessura de 6 cm. Deverá ser utilizado concreto usinado Fck 20 Mpa. 

A camada de concreto deverá apresentar acabamento desempenado. Para isso, poderá 

ser usado desempeno mecânico. No entanto deverá ter aspecto áspero, antiderrapante e uniforme 

mantendo a coloração, não podendo ficar liso ou queimado. Na execução do piso, deverão ser 

executados os cortes das juntas de dilatação, espaçadas a cada 2,00 m.   

A pavimentação deverá, após finalizada, ter superfície regular, contínua, firme 

e antiderrapante em qualquer condição climática, executada sem mudanças acentuadas de 

nível ou inclinações que dificultem a circulação dos usuários. 
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4.2.2 Demarcação com meio-fio 

Para as demarcações internas, será utilizado meio-fio de concreto pré-moldado 

com altura de 20 cm, com fck mínimo de 18 Mpa, conforme detalhe em projeto.  

O assentamento do meio-fio será executado no limite da pavimentação de 

concreto, sendo que a pista deverá ter as dimensões mínimas especificadas em projeto.  

A seção do meio-fio será de acordo com o projeto, e terá espessura mínima de 15 

cm, sendo que a borda superior será arredondada podendo chegar a 13 cm. 

O engastamento do meio-fio ao substrato deve ser adequado ao caso e de 

responsabilidade da empreiteira. 

Deverá ser realizada pintura na lateral interna do meio-fio com altura mínima de 

10cm, com tinta acrílica em cor contrastante ao piso (≥ 30 pontos de ΔLRV) para garantir a 

acessibilidade ao local, visto que o meio-fio servirá de guia com referência tátil e visual. 

 

4.3 Quadra de areia  

A quadra de areia será executada conforme marcação em projeto.  

No contorno da quadra deverá ser executada viga utilizando bloco de concreto tipo 

canaleta dimensão de 14x19x39cm e preenchimento em concreto simples fck 20, para contenção 

da areia da quadra e para base do fechamento em alambrado. 

Será realizada a regularização do solo para recebimento de uma camada de areia média 

com 10 cm de espessura. 

Para o fechamento em alambrado será utilizado mourões de 2m de altura para as laterais 

da quadra e postes de concreto com 6m de altura para os fundos. Os mesmos deverão ser 

enterrados conforme marcação em projeto, devendo o solo ser bem compactado afim de garantir 

a rigidez da estrutura. 

Após a colocação dos mourões e postes deverá ser executado fechamento em tela de arame 

galvanizado n°14, malha losango 8x8 cm e instalado portão de acesso com quadro metálico e tela 

galvanizada. 

Para as laterais que terão o fechamento com postes de concreto de altura de 6m, foi 

previsto acabamento na tela, com perfil metálico tipo “C”, para garantir melhor fixação e 

travamento da estrutura. 

 

4.4 Playground 

Para o playground será realizado a regularização do solo para recebimento de uma camada 

de areia média com 10 cm de espessura. 

Conforme indicado em projeto, serão executados bancos de concreto nas laterais do 

playground, sendo que nos fundos deverá ser executado muro com bloco de concreto na altura de 

1,00m par fechamento do playground e contenção de terra.  
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Os bancos serão executados em concreto com as bases de apoio em alvenaria de bloco de 

concreto e laje de concreto armado, terão dimensões de 50cm de largura x 50 cm de altura. Para a 

fundação deverá ser executada viga baldrame com bloco de concreto tipo canaleta 14x19x39cm 

com preenchimento de concreto armado fck 20 Mpa e aço ø 8,0 mm. Somente as bases de alvenaria 

de bloco de concreto receberão chapisco e massa única e pintura, sendo que a laje em concreto 

deverá ficar aparente e receber só a pintura final. 

O muro será executado em alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm com altura de 

1,00m. Para a fundação e cintamento deverá ser executada viga com bloco de concreto tipo canaleta 

14x19x39cm com preenchimento de concreto armado fck 20 Mpa e aço ø 8,0 mm, conforme 

detalhe em projeto. Ainda deverá ser executado preenchimento vertical de concreto armado a cada 

1,60m da estrutura, conforme detalhado em projeto, para garantir a rigidez da estrutura. Ainda 

deverá ser executada impermeabilização com manta asfáltica 3mm na lateral que ficará em contato 

com o solo, através de aquecimento por maçarico e combustão a gás na temperatura média de 

55ºC. Emendas por transpasse das mantas deverão ter no mínimo largura de 10 cm. Nos cantos 

de encontro entre as superfícies horizontal e vertical, a manta deverá assumir geometria 

boleada contínua (sem emendas), tipo “meia cana”, a fim de garantir total estanqueidade 

quanto a uma eventual infiltração de água.  

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa de cimento e areia média, no traço de 

1:8, com aditivo plastificante na quantidade necessária conforme especificações do 

aglutinante, revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta 

argamassa deverá ser de 15mm. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. 

Após a execução da alvenaria deverá ser feita aplicação de chapisco e massa única. 

O chapisco deverá ter uma espessura mínima de 0,5 cm, executado com argamassa de cimento e 

areia regular no traço 1:3 e a massa única deverá possuir espessura mínima de 1,5 cm executada 

com argamassa, areia média peneirada no traço de 1:2:8 acrescida de 20% de cimento. Não deverá 

ser utilizada cal hidratada na sua composição, visto que é um produto alcalino com capacidade 

de retenção de água, o que poderá acarretar problemas com umidade e infiltrações no muro. O 

acabamento final será feito com desempeno e feltro até a obtenção de uma superfície plana e 

regular. 

Posteriormente deverá ser feita aplicação de selador acrílico (uma demão) e tinta 

acrílica (duas demãos). Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas 

de mofo e principalmente secas, com o tempo de cura do reboco novo em cerca de 30 dias. Cada 

demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo 

esperar um intervalo de 24 horas entre as duas demãos sucessivas.  

Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. 

Toda a superfície pintada deve apresentar uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho. 
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4.5 Escada de concreto 

Deverá ser executada escada de concreto armado interna à praça, conforme 

projeto. As fundações serão constituídas de sapatas isoladas de concreto armado fck 20 Mpa 

com dimensões de 0,65x0,55m e armadura com aço Ø 6,3 mm.  

As vigas baldrame serão executadas com bloco de concreto estrutural tipo 

canaleta, nas dimensões de 14x19x39 cm, armadura com aço Ø 8,0 mm e preenchimento em 

concreto.  

Os pilares deverão seguir o projeto estrutural e serão constituídos de concreto 

fck 20 Mpa com armadura de aço Ø 10,0 mm e Ø 5,0 mm.  

As vigas da estrutura serão em concreto armado, nas dimensões de 15x25 cm, 

em concreto fck 20 Mpa com armadura de aço Ø 8,0 mm e Ø 5,0 mm. 

As paredes serão executadas com blocos de concreto estrutural, nas dimensões 

de 14x19x39 cm. A alvenaria deverá ser assentada com argamassa de cimento e areia média, 

no traço de 1:8, com aditivo plastificante na quantidade necessária conforme especificações 

do aglutinante, revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta 

argamassa deverá ser de 15 mm. O assentamento dos tijolos será executado com juntas de 

amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.  

Nas paredes de alvenaria será aplicado chapisco constituído por cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Após aplicação deste, deverá ser feita aplicação de massa única. A massa 

única deverá possuir espessura mínima de 1,5 cm executada com argamassa, areia média 

peneirada no traço de 1:2:8 acrescida de 20% de cimento. Não deverá ser utilizada cal hidratada 

na sua composição, visto que é um produto alcalino com capacidade de retenção de água, o que 

poderá acarretar problemas com umidade e infiltrações. O acabamento final será feito com 

desempeno e feltro até a obtenção de uma superfície plana e regular. 

Após aplicação de chapisco e massa única, deverão ser feitos os serviços de 

pintura. A fiscalização deverá ser consultada quanto a definição das cores. Será feita aplicação 

de selador acrílico, uma demão, e tinta acrílica, em duas demãos ou quantas forem necessárias 

para o cobrimento perfeito da superfície. 

Para a pavimentação da escada será executado piso em concreto armado, com 

espessura de 10 cm, utilizando concreto fck 20 Mpa e armação de aço Ø 6,3 mm e Ø 5,0 mm, 

conforme projeto estrutural. Deverá apresentar acabamento desempenado, podendo ser usado 

desempeno mecânico. No entanto deverá ter aspecto áspero, antiderrapante e uniforme mantendo 

a coloração, não podendo ficar liso ou queimado. A pavimentação deverá, após finalizada, ter 

superfície regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição climática.     

Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta com placas táteis em concreto, nas 

dimensões de 0,40x0,40m conforme demarcado em projeto. A sinalização tátil será instalada 

no início e no término dos degraus. A distância a ser respeitada para o início do 

posicionamento é a largura do próprio degrau. 
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Deverá ser instalado na extensão da escada, guarda corpo e corrimão duplo, em 

tubo de aço galvanizado e pintura com tinta esmalte brilhante, duas demãos, inclusive 

proteção com zarcão, uma demão. 

Para o corrimão deverão ser utilizados tubos de aço galvanizado com diâmetro 

de aproximadamente 4 cm.  

O guarda corpo deverá ter altura de 1,10 m (contabilizada a altura da alvenaria), 

com elementos vazados na posição vertical e espaçamento máximo de 11 cm entre as peças. 

A estrutura do guarda corpo deverá ser em tubo Ø 1 ½ ” e os elementos de proteção (internos) 

em tubo Ø ½ ”. 

Os corrimãos devem ser instalados a 0,92 m e a 0,70 m do piso acabado, medidos 

de sua face superior. Devem ser contínuos, sem interrupção e prolongar-se sobre o patamar, 

pelo menos por 0,30 m, sem interferir nas áreas de circulação. As extremidades devem ter 

acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ter desenho contínuo, 

sem protuberâncias, conforme imagem. 

  

4.6 Rampa de concreto 

Deverá ser executada também rampa interna à praça, conforme projeto. Para esta 

estrutura deverá ser feita escavação e reaterro respectivos. 

As fundações serão constituídas de blocos e estacas de concreto. Os blocos serão 

em concreto fck 20 Mpa com armação de aço Ø 5,0 mm com dimensões conforme projeto 

estrutural. As estacas terão diâmetro de Ø 20 cm e Ø 15 cm, profundidade mínima de 1,00m 

com armação de aço Ø 10,0 mm e Ø 5,0 mm. 

As vigas baldrame serão executadas com bloco de concreto estrutural tipo 

canaleta, nas dimensões de 14x19x39 cm, armadura com ferro Ø 8,0 mm e preenchimento em 

concreto fck 20 Mpa. 

Os pilares serão em concreto armado, nas dimensões de 15x30 e 15x25cm, 

conforme indicado em projeto estrutural. Será utilizado concreto fck 20 Mpa e armação de 

aço Ø 10,0 mm e Ø 5,0 mm. 

As vigas da estrutura serão também em concreto armado, nas dimensões de 

15x25cm e 15x40cm, conforme demarcado em projeto. Será utilizado concreto fck 20 Mpa e 

armação de aço Ø 10,0 mm, Ø 8,0 mm e Ø 5,0 mm. A viga compreenderá também a guia de 

balizamento. 
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Nas paredes de alvenaria será aplicado chapisco constituído por cimento e areia 

grossa, no traço 1:3. Após aplicação deste, deverá ser feita aplicação de massa única. A massa 

única deverá possuir espessura mínima de 1,5 cm executada com argamassa, areia média 

peneirada no traço de 1:2:8 acrescida de 20% de cimento. Não deverá ser utilizada cal hidratada 

na sua composição, visto que é um produto alcalino com capacidade de retenção de água, o que 

poderá acarretar problemas com umidade e infiltrações. O acabamento final será feito com 

desempeno e feltro até a obtenção de uma superfície plana e regular. 

Após aplicação de chapisco e massa única, deverão ser feitos os serviços de 

pintura. A fiscalização deverá ser consultada quanto a definição das cores. Será feita aplicação 

de selador acrílico, uma demão, e tinta acrílica, em duas demãos ou quantas forem necessárias 

para o cobrimento perfeito da superfície. 

Para a pavimentação da rampa será executado piso em concreto armado, com 

espessura de 8 cm, utilizando concreto fck 20 Mpa e armação de aço Ø 5,0 mm, conforme 

projeto estrutural. Deverá apresentar acabamento desempenado, podendo ser usado desempeno 

mecânico. No entanto deverá ter aspecto áspero, antiderrapante e uniforme mantendo a coloração, 

não podendo ficar liso ou queimado. A pavimentação deverá, após finalizada, ter superfície 

regular, contínua, firme e antiderrapante em qualquer condição climática.     

Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta com placas táteis em concreto, nas 

dimensões de 0,40x0,40m conforme demarcado em projeto. A sinalização tátil de alerta da 

rampa deverá ser instalada em sua base, sem afastamento entre ela e o início do aclive. No 

topo, a sinalização tátil deverá estar afastada 0,25 m em relação ao início do declive.  

Deverá ser instalado na extensão da rampa, guarda corpo e corrimão duplo, em 

tubo de aço galvanizado e pintura com tinta esmalte brilhante, duas demãos, inclusive 

proteção com zarcão, uma demão. 

Para o corrimão deverão ser utilizados tubos de aço galvanizado com diâmetro 

de aproximadamente 4 cm.  

O guarda corpo deverá ter altura de 1,10 m (contabilizada a altura da alvenaria), 

com elementos vazados na posição vertical e espaçamento máximo de 11 cm entre as peças. 

A estrutura do guarda corpo deverá ser em tubo Ø 1 ½ ” e os elementos de proteção (internos) 

em tubo Ø ½ ”. 
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Os corrimãos devem ser instalados a 0,92 m e a 0,70 m do piso acabado, medidos 

de sua face superior. Devem ser contínuos, sem interrupção e prolongar-se sobre o patamar, 

pelo menos por 0,30 m, sem interferir nas áreas de circulação. As extremidades devem ter 

acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ter desenho contínuo, 

sem protuberâncias, conforme imagem. 

 

  

 

Na lateral aterrada do muro da rampa e escada, deverá ser executado sistema de 

drenagem para escoamento das águas adjacentes do terreno, conforme detalhado em projeto. 

Para a sua execução deverá primeiramente ser executada vala com largura mínima de 30cm e 

profundidade variada, levando em consideração a altura do muro e a declividade mínima de 

2% para o fundo das valas.  

Após deverá ser locado ao fundo e na lateral da vala, manta geotêxtil que servirá 

como material filtrante. Sobre a manta, no fundo da vala será locada tubulação de drenagem 

em PVC Ø100 mm, corrugado, flexível e perfurado.   

Sobre essa tubulação será colocada camada drenante de brita n°3 ou 4 e, por 

último, é feito o fechamento superior com a manta geotêxtil e recomposição com solo 

compactado manualmente em camadas sucessivas de, no máximo, 20 cm. É imprescindível 

que o material do aterro tenha alta compactação para que não ocorra posteriores 

deslizamentos. 

O fechamento da vala só poderá ser realizado após a vistoria e a comprovação da 

operacionalidade do dreno instalado, por meio de inspeção visual da fiscalização da obra. 

Durante todo o tempo de construção deverão ser mantidos os tamponamentos dos tubos e a 

proteção da camada filtrante, de modo a impedir a obstrução das canalizações. 

 

4.7 Instalações elétricas e padrão de entrada de energia 

Para estas instalações deverão ser seguidas especificações do memorial 

respectivo. 

 

4.8 Instalações hidráulicas 

É previsto um ponto de água locado junto à praça, com instalação de uma 

torneira plástica. 
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O abastecimento de água para a obra se dará de forma independente, mediante 

cavalete próprio de entrada da água com hidrômetro, seguindo padrões da concessionária 

local. 

O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete 

com hidrômetro, a água fluirá até o ponto de consumo. 

A tubulação de água fria de 25mm, assim como suas conexões, serão de PVC 

soldável e bitolas compatíveis com o estabelecido no projeto. 

Não serão aceitos tubos e conexões que forem esquentados para formar 

ligações hidráulicas duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas 

as tubulações e ligações estar em conformidade com as normas específicas sobre o assunto.  

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais 

vazamentos, hidrostaticamente e sob pressão, antes do fechamento das valas abertas no 

solo. 

4.9 Fechamento externo 

Na lateral da praça com os demais lotes, deverá ser executado fechamento em 

alambrado conforme demarcado em projeto. Para esse alambrado serão utilizados mourões de 2m 

de altura com fechamento em tela de arame galvanizado n°14, malha losango 8x8 cm. Os mesmos 

deverão ser enterrados 0,50m, devendo o solo ser bem compactado afim de garantir a rigidez da 

estrutura. 

Para a base do alambrado será executada viga utilizando bloco de concreto tipo 

canaleta dimensão de 14x19x39cm e preenchimento em concreto simples fck 20 Mpa. 

 

4.10 Complementos da obra 

Em locais demarcados em projeto, deverão ser instalados bancos de concreto e 

madeira plástica com encosto, mesas de concreto com bancos e lixeiras especiais para a coleta 

seletiva, com quatro compartimentos e suporte.  

Os modelos utilizados deverão passar sob aprovação da fiscalização, devendo os 

mesmos ser semelhantes as imagens a seguir: 
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Para complementação da obra, será realizado o plantio de grama em placas nos locais 

e canteiros demarcados em projeto. 

 

4.11 Pavimentação externa – passeios em concreto armado 

Será executado passeio em concreto armado desempenado, conforme 

especificado em projeto, sobre a regularização e compactação do solo.  

No trecho de pavimentação em concreto desempenado deverá ser executada 

uma malha de ferro ø 4,2 mm espaçada a cada 15 cm sobre o lastro de brita e posteriormente a 

camada de concreto com espessura de 6 cm. Deverá ser utilizado concreto usinado Fck 20 Mpa. 

A camada de concreto deverá apresentar acabamento desempenado. Para isso, poderá 

ser usado desempeno mecânico. No entanto deverá ter aspecto áspero, antiderrapante e uniforme 

mantendo a coloração, não podendo ficar liso ou queimado. Na execução do piso, deverão ser 

executados os cortes das juntas de dilatação, espaçadas a cada 2,00 m.   

A pavimentação deverá, após finalizada, ter superfície regular, contínua, firme 

e antiderrapante em qualquer condição climática. 

O piso podotátil será constituído por lajota de concreto, alerta e direcional, nas 

dimensões de 40 x 40 x 2,5 cm, em cor contrastante ao piso de concreto (≥ 30 pontos de LRV), com 

acabamento uniforme, de primeira qualidade, com arestas definidas, sem defeitos e com 

resistência mínima a compressão, afim de, resistir ao tráfego de veículos leves e pedestres. As 

lajotas deverão ser assentadas sobre lastro de concreto durante a execução do mesmo e deverão 

estar niveladas com o piso em seu entorno. 
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4.12 Serviços finais 

Todos os equipamentos e instalações deverão apresentar funcionamento 

perfeito, além de estarem definitivamente ligadas às redes de serviços públicos de água e 

energia. 

Deverá ser instalada placa metálica de registro histórico com dimensões de 

40x60 cm, em local a ser indicado pela fiscalização. Os dados e/ou outras informações que 

deverão constar na placa deverão ser fornecidos pela prefeitura municipal.  

Após vistoria final e constatando-se a conclusão dos serviços especificados, 

além de sua funcionalidade, será formulado o Termo de Recebimento Provisório de Obra. 

 

São Domingos/SC, 16 de junho de 2020 

 

 

 

 

Patrícia Camilotti 

Arquiteta e Urbanista CAU A116659-0 

Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI 
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