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O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar os 
materiais, necessários à execução da Praça Municipal do Bairro Lagoão, localizada 
na Rua Carlos Cardoso, Araranguá - SC. 
 
Os serviços deverão ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as especificações 
e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser 
submetidas à análise do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, 
designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas através 
de ofício. 
 
A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial 
descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido 
pelo engenheiro fiscal designado. 
 
Em caso de qualquer discordância entre o Projeto e o Memorial Descritivo, 
prevalecerão as especificações constantes do Memorial. 
 
 
                   Deverá ser previsto no edital de licitação que as empresas 
participantes do certame deverão fazer a visita técnica para verificação 
do local de instalação e execução da obra.  
                     

                  A empresa contratada deverá estar devidamente cadastrada 
na Plataforma +Brasil. A empresa fará a inserção das medições nesta 
plataforma para que os serviços possam ser fiscalizados pela 
engenharia da contratante e pela REGOV/CAIXA. 
 
 
Item Etapa da Obra  Discriminação 
    
1. Finalidade - Construção de praça pública. 
    
2. Generalidades - O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever 

a maneira pela qual deverão ser executados os serviços 
necessários às obras no perímetro urbano do Município de 
Araranguá, Estado de Santa Catarina. 

    
3. Local - Rua Carlos Cardoso esquina com a Rua 21 de Abril e 

com a Rua Antônio Manoel Gomes, Bairro Lagoão; 
    
4. Trecho - Entre a Rua Carlos Cardoso e a Via Perimetral Sul; 
    
5. Extensão e Área - Área total da praça: 2.346,00 m2; 

Extensão: 102,00 metros; 
Largura; 23,00 metros. 
 

    
6. SERVIÇOS 

INICIAIS 
- Deverão ser executados todos os serviços necessários ao 

bom andamento da obra. 
  - A sinalização do trânsito durante a obra será de inteira 

responsabilidade da empresa contratada, para que os 
usuários e funcionários da empresa tenham o máximo de 
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segurança. Sempre que se fizer necessário, serão feitos 
desvios de trânsito com placas indicativas de fácil 
observação, de modo a desviar o trânsito no menor tempo 
possível, devendo a contratada sempre consultar o 
Departamento de Trânsito do Município. 

    
  - Todas as etapas anteriores ao início da obra deverão ser 

realizadas de tal forma a não prejudicar o princípio dos 
trabalhos; 

  - Os tapumes, onde se fizer necessário, deverão ser 
executados com tábuas inteiras ou chapas de madeira 
compensada, obedecendo às exigências do código de 
obras do município; 

  - O Terreno onde será edificada a obra deverá ser 
totalmente limpo, removendo-se toda a vegetação 
existente; 

  - Deverá ser providenciada a instalação provisória de água e 
energia elétrica para uso da obra. Esta instalação 
provisória deverá ser executada em local que proporcione 
sua utilização posterior, quando das instalações definitivas; 

  - A locação da obra é de inteira responsabilidade da 
empresa contratada, devendo ser executada de 
conformidade com o Projeto Arquitetônico; A locação 
deverá ser executada somente pôr profissional habilitado 
(utilizando instrumentos e métodos adequados), que 
deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas 
de nível perfeitamente definidas para demarcação dos 
eixos. As tábuas que compõem esses quadros precisam 
ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à 
tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da 
posição correta. É necessário fazer a verificação das 
estacas de posição (piquetes) das fundações, pôr meio da 
medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a 
verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de 
triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da 
locação), da precisão da locação dentro dos limites 
aceitáveis pelas normas usuais de construção.  

  - Para a guarda de materiais e ferramentas, a empresa 
deverá construir um barraco em madeira de pinus, sendo 
de inteira responsabilidade da empresa a guarda 
(segurança) dos materiais e equipamentos;  

  - A obra deverá ser mantida permanentemente limpa, sendo 
que esta limpeza compreenderá os serviços de remoção 
de entulhos, de forma a deixar a área inteiramente livre e 
própria ao desenvolvimento dos trabalhos. No decorrer dos 
trabalhos, deverá ser procedida periódica remoção de todo 
o entulho e detritos que se venham a acumular na obra. 

  - A contratada deverá instalar placa de obra em chapa de 
aço galvanizado com molduras em madeira, nas 
dimensões de 2,00 x 1,25 m e padrão da CAIXA. 
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7. MOVIMENTOS DE 
TERRA 

  

    
 Limpeza, capina 

roçada, escavação 
e regularização do 
terreno  
(execução pela 
contratante) 

- A contratante realizará a limpeza, capina, roçada 
escavação mecânica e regularização do terreno com seus 
maquinários próprios, adequando as cotas finais e os 
caimentos necessários ao bom escoamento das águas 
pluviais conforme os perfis topográficos (longitudinal e 
transversal) indicados no Projeto; 

  - A camada do terreno deve estar limpa, sem a presença de 
plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica. 

    
    
    
 Carga e remoção 

de entulho com 
transporte  
(execução pela 
contratante) 

- A contratante realizará a carga e a remoção do material de 
entulho proveniente da limpeza, escavação e regularização 
do terreno utilizando seus maquinários e caminhões 
próprios; 

    
    
    
 Aterro regularização 

e compactação do 
terreno (execução 
pela contratante) 

- 
 
 
 
 
 
- 

O aterro da Praça será fornecido e executado pela 
contratante. Todo o material de areia para aterro bem 
como o transporte, espalhamento, regularização, 
nivelamento e compactação será realizado pela 
contratante, utilizando–se de seus equipamentos, 
maquinários, caminhões e pessoal próprio.  
Deverão ser observadas as cotas finais e as inclinações 
necessárias para ao bom escoamento das águas pluviais; 

  - A camada do terreno deve estar limpa, sem a presença de 
plantas, raízes e qualquer tipo de matéria orgânica. 

  - O material de aterro deverá ser limpo, sem entulhos, 
vegetação, etc. 

    
    
 Escavação manual 

de vala 
- Todos os serviços de escavação manual de valas, 

necessários para execução das vigas, etc, serão 
executados pela contratada, utilizando equipamentos e 
ferramentas como pás, enxadas, carrinho de mão, 
picaretas, etc, observando-se sempre as dimensões 
indicadas em projeto.  

    
    
8. PAVIMENTAÇÃO   
    
 Lastro de pó de 

brita  
 

- Após a devida execução do aterro compactado e nivelado, 
deverá ser executada uma camada de pó de brita com 5 
cm de espessura também compactada e com as 
inclinações mínimas de 1% para as laterais. 
 

. 
 

Pavimentação com 
pavers de concreto 

- 
 

Deverão ser utilizados blocos de concreto (pavers), nas 
cores cinza natural e cinza escura conforme disposição no 
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- 

projeto arquitetônico, sendo a paginação do piso tipo 
escama de peixe. A espessura mínima dos pavers é de 6 
cm e resistência mínima à compressão de 25 MPa, sendo 
vedada a utilização de blocos com espessura inferior. 
 A execução da pavimentação com pavers deverá seguir o 
layout previsto no projeto obedecendo à distribuição e 
cores definidas no mesmo.  

  - 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

A execução da pavimentação deverá obedecer às normas 
técnicas NBR 15953, 9780 e 9781 e o projeto, observando-
se os caimentos necessários ao perfeito escoamento das 
águas pluviais.  
A pavimentação deverá possuir caimentos a partir do eixo 
longitudinal central da praça em direção as ruas laterais, 
com inclinação mínima de 1%, permitindo o total 
escoamento das águas.    
Após a conclusão do assentamento deverá ser executada 
a compactação mecânica dos pavers, com a placa 
vibratória em toda a área pavimentada. 
O rejuntamento dos pavers de concreto deverá ser 
efetuado com areia clara, seca, livre de torrões de argila, 
materiais friáveis e impurezas orgânicas, sendo a 
espessura das juntas entre lajotas de 2 a 5 mm de 
granulometria atendendo ao item 5.5 da Norma Técnica 
NBR 15953. 
 

    
    
 Pavimentação com 

piso tátil de 
concreto. 
(acessibilidade) 

- Piso tátil: Para a sinalização de acessibilidade, os pisos de 
orientação e alerta serão de cimento, cor vermelha, nas 
dimensões de (40 x 40) cm assentados sobre argamassa 
de cimento e areia no traço de 1:3, em  toda a extensão  do  
passeios e rampas, tudo conforme detalhamento no 
projeto. Os pisos deverão obedecer as especificações da 
NORMA NBR 9050;2016. 
 

    
 Meio-Fio de 

concreto armado 
(passeios) 

- Os meio-fios dos passeios, que circundam a praça, serão 
em vigas de concreto armado, moldado in loco, com 30 cm 
de altura e 12 cm de largura e Fck mínimo de 25 Mpa.  As 
ferragens serão com aço CA 50A e CA 60. Conforme 
projeto estrutural.  

    
 Drenagem pluvial 

superficial 
- A drenagem das águas da praça será de forma superficial, 

sendo o escoamento partindo do eixo central da praça em 
direção para as ruas laterais, com inclinação mínima de 1% 
na pavimentação de pavers.  

    
    
9. ÁREAS VERDES - Os canteiros devem seguir as dimensões detalhadas em 

projeto arquitetônico.  
 Vigas 

 
- As vigas de contorno das áreas verdes deverão ser em 

concreto armado, com 30 cm de altura e 12 cm de largura, 
e Fck mínimo de 20 Mpa. As ferragens serão com aço CA 
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50A e CA 60. Conforme projeto estrutural. 
A vigas serão em concreto aparente, devendo ser 
utilizadas caixarias com madeiriti resinada.    

 Impermeabilização -  As vigas deverão ser isoladas da umidade do solo com a 
aplicação de impermeabilizante do tipo pintura asfáltica de 
boa qualidade formando uma camada protetora que 
impeça a ascensão da umidade proveniente do solo em 
contato com a viga; A impermeabilização deverá ser 
realizada na área interna da viga cuja face está em contato 
com o solo das áreas verdes. Deverão ser aplicadas no 
mínimo duas demãos de produto; 

 Pilares dos muros - Os muros de alvenaria deverão ter pilaretes de concreto 
armado, com dimensões de (12x20) cm e Fck de 25 Mpa. 
Os pilares deverão ser espaçados aproximadamente a 
cada 2 metros entre si. As ferragens serão com aço   CA 
50A  e CA 60, conforme projeto estrutural. 

 Alvenarias dos 
muros e bancos 

- As alvenarias dos muros respeitarão as dimensões, 
alinhamentos e níveis previstos no Projeto Arquitetônico; 

  - 
 
 
 
- 
 

As alvenarias serão com tijolos cerâmicos de 9 (nove) 
furos, garantindo uma espessura final de 15 cm, após o 
revestimento com reboco. Os tijolos deverão estar de 
acordo com o que prevê a EB-19 e EB-20. 
Para o fechamento das partes inferiores dos bancos, serão 
levantadas alvenarias com blocos de concreto tipo vazado, 
com dimensões de 9 x19x 39cm.   

  - Para assentamento dos tijolos e blocos deverá ser utilizada 
argamassa de traço 1:2:6 (cimento : cal : areia média); 

  - As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e 
aprumadas; 

  - Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de 
concreto, a que se devem justapor, deverão ser 
chapiscadas, com argamassa de traço 1:5 (cimento: areia 
média), todas as partes da estrutura destinadas a ficar em 
contato com as alvenarias. 

    
 Pintura de vigas e 

muros 
- Os serviços deverão ser executados por profissionais de 

comprovada competência; 
  - As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que 
se destinam; 

  - A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se 
precauções especiais contra o levantamento de pó durante 
os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente; 

  - As superfícies só poderão ser pintadas quando 
perfeitamente enxutas. Cada demão de tinta só poderá ser 
aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demãos 
sucessivas; 

  - Os trabalhos de pintura em locais externos devem ser 
suspensos em tempo de chuva; 

   Serão adotadas precauções especiais no sentido de se 
evitar salpicaduras de tinta em superfícies não destinadas 
a pintura como pavers, etc.; 
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  - Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se 
removedor adequado, sempre que necessário; 

  - Deverão ser empregadas, exclusivamente, tintas 
preparadas em fábricas, entreguem na obra com sua 
embalagem original intacta; 

  - Além dos itens supra, deverão ser obedecidas as normas 
de execução especificadas pelo fabricante; 

  - Todas as vigas receberão fundo com selador e posterior 
pintura Látex acrílica, semi-brilho em no mínimo duas 
demãos; 

 Enleivamento - Grama do tipo esmeralda com plantio em leivas sobre 
camada de solo devidamente regularizado e nivelado. 

    
 Arbustos e árvores - O fornecimento e o plantio de vegetação de arbustos e 

árvores, bem como a escolha do tipo e tamanho, ficarão a 
cargo da contratante, através Fundação Ambiental do 
Município de Araranguá (FAMA).  

    
    
    
10. QUADRA DE 

AREIA PARA 
FUTEBOL E VOLEI 
 
 
 

  
 
 

 Equipamentos da 
quadra de areia 
 
Futsal 
 
 
 
 
 
 
Vôlei 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
 
2 (duas) traves de futsal nas dimensões 3 metros de 
largura e 2 metros de altura e profundidade de 1 metro na 
parte de baixo e 80 cm em cima. As traves devem ser 
fabricadas em tubo de aço galvanizado 3”, parede 1,5 mm, 
com apoio para redes em tubo de 1”, com pintura 
eletrostática a pó de alta resistência na cor branca.  
 
2 (duas) balizas para vôlei fabricadas em tubo de aço 
galvanizado 3” paredes 1,5 mm, com pintura eletrostática a 
pó de alta resistência na cor branca.  
 

    
11. BANCOS DO 

AUDITÓRIO 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
- 

Os bancos do auditório terão vigas e sapatas contínuas 
para apoio da alvenaria dos blocos de concreto vazados.  
Todos os blocos deverão ter os espaços vazados 
devidamente concretados e a cada 2 vazados do bloco 
deverá ser instalada 1 barra de aço de 8mm vertical, desde 
a sapata até o nível da laje, conforme especificado em 
projeto estrutural. 
 O concreto será com FCK  25 Mpa.  
 As ferragens serão com aço CA 50A e CA 60. Conforme 
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- 
 
 
 
 
- 
 
 

projeto estrutural. 
   
As alvenarias serão com blocos de concreto vazados 
14x19x39 cm assentados com argamassa de cimento, cal 
e areia no traço de 1:2: 6.    Os assentos dos bancos serão 
em laje pré-moldada de concreto apoiada diretamente 
sobre as paredes de blocos concretados. 
Todas as paredes externas deverão ser chapiscadas com 
argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, rebocados 
com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:6 e 
pintura com tinta acrílica em duas demãos sobre selador 1 
demão. Os assentos dos bancos terão superfície acabada 
em cimento desempenado e alisado, sem pintura.     

    
    
12. BEBEDOURO - Será executado em concreto aparente, conforme 

dimensões em projeto arquitetônico e estrutural. A cuba 
será em aço inox fixada e encaixada na cuba concreto 
moldado in loco, conforme projeto. A torneira do bebedouro 
será do tipo de parede, em metal cromado de acionamento 
giratório. Todas as instalações hidráulicas e sanitárias, 
como tubos e conexões serão em PVC de primeira linha 
executados para o perfeito funcionamento do bebedouro. A 
água para uso do bebedouro será fornecida pela SAMAE 
através de ligação da tubulação na rede pública.  As águas 
servidas do bebedouro serão encaminhadas a uma caixa 
de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços com função de 
infiltração de água servida, tendo dimensões internas de 
70x70x70 cm, tampa 10 cm de concreto armado e fundo 
da caixa com camada de brita 5 cm.    

    
13 PLAYGROUND - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

GIRA GIRA CARROSSEL - 6 LUGARES   Estrutura de 
aço com pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% 
poliéster. Espessura da estrutura principal diâmetro de 3" e 
espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e 
acessórios com tubo de diâmetro 1", espessura do aço de 
1,5mm. Parafusos e porcas zincados (antioxidantes). 
Equipamento para crianças de até 12 anos. (Idade 
recomendada: de 3 a 10 anos.). Peso suportado: 150 kg. 
CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO 
 
BALANÇO DE 4 LUGARES COM CADEIRINHAS DE 
FERRO - Estrutura em aço galvanizado. Pintura em 
esmalte sintético. 
Idade recomendada: de 3 a 10 anos.  
Peso suportado em cada assento: 50 kg. 
CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO. 

 

ESCORREGADOR DE FERRO - Estrutura de ferro com 
chapa fria de aço no escorregador. 
Pintura deve ser em Tinta P.U. Automotiva. 
A estrutura deve ser chumbada em bloco de fundação de 
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- 
 
 
 
 
 
- 

concreto. 
CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO. 
 

GANGORRA TRIPLA - Estrutura em ferro com pintura 
eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster. 
Equipamento para crianças de até 12 anos. (Idade 
recomendada: de 3 a 10 anos.). 
CORES: AZUL, AMARELO, BRANCO E VERMELHO. 
 
Todos os brinquedos do playground deverão ser 
devidamente instalados pela contratada, com fixação 
adequada (chumbadas ou parafusadas) em base de 
concreto simples executadas no solo, proporcionando 
estabilidade aos equipamentos e total segurança aos 
usuários destes.  
 
 
 

14. INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

- Todas as instalações deverão ser executadas por 
profissionais habilitados, seguindo as normas vigentes, 
memorial descritivo e projeto elétrico específico; 

   Todos os materiais empregados nas instalações deverão 
ser de primeira linha atendendo às Normas Técnicas;  

   O fornecimento de energia elétrica da praça será através 
da rede pública da concessionária CELESC (CENTRAIS 
ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA). 

    
    
15. LIXEIRAS - Todas as lixeiras serão fornecidas e instaladas pela 

contratante. 
    
16. EQUIPAMENTOS 

PARA ACADEMIA 
DE SAÚDE AO AR 
LIVRE 

- Todos os equipamentos para academia de saúde ao ar 
livre serão fornecidos e instalados pela contratante. 
 
1- SURF + PRESSÃO DE PERNAS 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3” ½, 
2”,1½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios 
tubulares: extremidades superiores, inferiores e moveis 
blindados em chapa 14 , tornando-o insensível a penetração 
de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos 
duplos (tipo zz). 
 
 
 
2- SIMULADOR DE CAMINHADA  
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 
mm; 2’ x 2 mm; 1’ ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de 
no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 
mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono 
trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
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poliester termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout 
de no mínimo 3/8’ x 2 ½’, parafusos zincados; acabamentos 
em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo 
destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos 
musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. 
 
3- ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3’ ½ x 2 
mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado 
redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de 
no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos 
maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento 
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 
poliester termo-endurecível colorido com sistema de 
deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com 
flange de no mínimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com 
parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8’ x 1 ¼’ e 
arruela zincada de no mínimo 5/8’, hastes de ferro maciço 
trefilado de no mínimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e 
porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2’ ¼ 
e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
3’ ½’, ambos com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta 
fixação com identificação dos grupos musculares, instruções 
de utilização e dados da fabricante. 
 
 

4- ESQUI   
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ ½ x 2 
mm; 1’ ½ x 3 mm; 1’ ½ x 1.50 mm; 1’ x 2,00 mm. Tubo de aço 
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). 
Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de 
aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do 
equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra 
chata de no mínimo 3/16’ x 1 ¼’. Utilizar pinos maciços, todos 
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a 
base de fosfato; película protetiva de resina de poliester 
termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 
30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no 
mínimo 3/8’ x 2’ ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; 
Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 
2’ ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão 
externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou 
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação 
com identificação dos grupos musculares, instruções de 
utilização e dados da fabricante. 



MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ 
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 

_____________________________________________________________________________________________
___ 

, 

 
 

5- REMADA SENTADA 
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2’ x 2 
mm; 1’ ½ x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¼’. Tubo de aço 
carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). 
Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de 
fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com 
dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas 
arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados 
(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de 
fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-
endurecível colorido com sistema de deposição de pó 
eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 
30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8’ x 2 
½’, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas 
fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de 
no mínimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a 
dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado 
e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, 
eliminando emendas de solda, na pegada de mão.  Adesivo 
refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos 
grupos musculares, instruções de utilização e dados da 
fabricante. 
 
 

    
    
    
17. SERVIÇOS 

COMPLEMENTAR
ES 

- Os serviços que não forem realizados de acordo com o 
especificado neste Memorial Descritivo, bem como 
estiverem em desacordo com as Normas Técnicas, não 
serão recebidos, caberá, então, à empresa contratada o 
seu refazimento, até que sejam sanados os problemas 
detectados; 
Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à 
conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de 
limpeza geral da obra antes de sua entrega. 
 

    
18. DISPOSIÇOES 

GERAIS         
- Em caso de discordância entre as especificações contidas 

no Projeto e no Memorial Descritivo, prevalecerão, sempre, 
as especificações contidas no Memorial Descritivo. 
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