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Memorial Descritivo: Objetivo: Projeto Meu Campinho – padrão 

Governo do Estado do Paraná no MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS 

SOARES – PR. 

 

A área total do Projeto Meu campinho 

contempla  é de 967,04 m², SENDO: (01) 

Parquinho modelo 02 contendo 219,04 m² - (01) 

Parquinho modelo 03 contendo 100 m² - Campo 

de futebol de grama sintética modelo padrão do 

Governo do Estado contendo 648 m². Logo 

portanto, qualquer alteração nos elementos das 

folhas de desenho, bem como deste memorial, 

só poderão ser feitas com autorização expressa 

e caracterizada de seu autor. Obediência aos 

elementos do projeto: A execução de todos os 

serviços obedecerá rigorosamente às 

indicações constantes dos desenhos, bem como 

a estas especificações e na planilha de serviços 

padrão SEIIL – PARANÁ CIDADE.  

Placas de Obra: A Prefeitura Municipal de CORONEL DOMINGOS SOARES – PR, será responsável 

pela fiscalização bem como o fiscal do PARANÁ CIDADE devendo a empresa vencedora do 

certame a ser responsável pelo fornecimento e afixação das placas exigidas pela legislação do 

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo) que se exigirá com um padrão específico a ser consultada pela empresa a Prefeitura.  

A fiscalização da obra ficará reiterando ao Engenheiro da Prefeitura de Coronel Domingos Soares 

PR bem como o Fiscal do Paraná Cidade que fará o acompanhamento das medições de serviços 

executados para posterior liberação dos recursos e pagamentos a empresa.  

A administração do contrato de construção ou implantação do projeto bem como o 

gerenciamento minucioso de minutas de contrato entre a empresa contratada e a contratante, 

com suas devidas responsabilidades recíprocas FICARÃO EXCLUSIVAMENTE SOB 

RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA PASTA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E ENGENHARIA em 

sintonia com o Fiscal do Paraná Cidade. 
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 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT): 

As empresas contratadas deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou 

Registro de Responsabilidade Técnica de execução perante o CREA/SC e/ou CAU.  

Prejuízos adjacentes: Durante a execução dos serviços, todas as superfícies das edificações 

adjacentes que por ventura sejam atingidas pela obra, deverão ser recuperadas, utilizando-se 

material idêntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita homogeneidade com as 

demais superfícies circundantes se ocorrer danos durante a execução dos serviços TUDO ISSO 

POR CONTA EXCLUSIVAMENTE DA EMPRESA CONTRATADA. 

 Todo e qualquer dano causado às edificações adjacentes por elementos ou funcionários da 

contratada deverá ser reparado sem ônus para a PREFEITURA DE CORONEL DOMINGOS SOARES 

- PR. Recusa de serviços: A execução dos projetos será norteada pela boa técnica, sendo direito 

da contratante a recusa de serviços mal executados ou de técnicas duvidosas.  
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1.1 Deverão ser tomadas todas as providências correspondentes às instalações provisórias da 

obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórios tais como: inserção do container, andaimes, tapumes, cerca, instalações 

provisórias de sanitários, de luz, de água, etc;  

1.2 Deve ser providenciada uma área do lote para almoxarifado e depósito de materiais;  

1.3 Executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para 

aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as árvores existentes sempre 

que possível. Quando se situarem nas áreas de construções e de arruamento deve ser 

consultada a própria Fiscalização.  

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 Deverá ser providenciada a regularização do terreno em atendimento aos níveis 

determinados no projeto para os PARQUINHOS E PARA O CAMPO;  

2.2 Não apresentam taludes ou afins na EXECUÇÃO DOS PARQUINHOS E PARA O CAMPO;  

2.3 Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e mantidas as 

relações de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relações poderão ser 

alteradas em função do tipo de material geológico de cada região, a critério da Fiscalização. Na 

execução do aterro interno caso seja necessário um ajuste para os PARQUINHOS E PARA O 

CAMPO deverão ser obedecidas as secções e cotas estabelecidas nos projetos;  

2.4 Para aterros poderão ser utilizados solos residuais argilosos aluvionares, solos de alterações 

de rocha decomposta, devendo ser evitado os solos que apresentam elevado teor de cascalho, 

que poderão prejudicar as escavações que serão executadas posteriormente, assim como 

materiais que possuam matéria orgânica e baixo índice de suporte;  

2.5 É vedado o lançamento de material para aterro em área que apresente ocorrência de água 

superficial, devendo a empreiteira providenciar esgotamento por poços, valetas ou drenagem 

por bombeamento caso ocorram serviços em dias chuvosos.  

3 LOCAÇÃO 

3.1 Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-

se os recuos projetados;  

3.2 A locação será executada com gabaritos de madeira implantados fora do perímetro dos 

PARQUINHOS E PARA O CAMPO, devidamente nivelados, e neles serão marcados os eixos de 

referência;  

3.3 As cotas de piso acabado deverão ser observadas em planta.  
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4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA  

4.1 Fundações em geral: As fundações e estrutura deverão ser executadas de acordo com O 

PROJETO modelo, atendendo suas necessidades para o bom funcionamento e sua segurança, o 

projeto e execução deverá ser de total e inteira responsabilidade da empresa vencedora da 

licitação e de seu responsável técnico. O tipo de fundação SERÁ O BLOCO COM ESTACAS 

ESCAVADAS MECANICAMENTE POR MEIO DE TRATO E INSERIDA TODAS AS ARMADURAS 

CONTENDO UMA COLUNETA COM 4 BARRAS DE AÇO DE 8MM CADA. 

4.2 SUPRAESTRUTURA:  

4.2.1 Supraestrutura serão executadas em CONCRETO MOLDADO NO LOCAL DA OBRA para as 

vigas e estacas que sustentarão o alambrado do campo, de acordo com as Normas da ABNT. A 

empresa ou profissional deverá fazer a fixação das estruturas e apenas após a conferencia pelo 

FISCAL DA PREFEITURA poderá ser liberada a próxima etapa da obra.  

4.2.2 O projeto básico deverá respeitar as características do projeto arquitetônico e qualquer 

alteração do mesmo deverá ser encaminhada ao responsável pelo projeto para análise. O 

projeto estrutural e alterações nos demais projetos sem o aval do responsável são de inteira 

responsabilidade da empresa executora da obra;  

5 COBERTURA  

A cobertura será executada com tela em poliéster para o campo fixadas por meio de arame 

galvanizado preso a estrutura tubular do campo bem como as de entorno do mesmo. 

 

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 6.1 As instalações elétricas serão convencionais, executadas conforme projeto específico a ser 

fornecido e devem obedecer a NBR 5410 e normas da Concessionária de Energia local (COPEL). 

Terão acabamento (interruptores e tomadas) de boa qualidade, da mesma marca e linha 

utilizadas na edificação existente conforme PROJETO ELÉTRICO.  

6.2 A iluminação dos PARQUINHOS E PARA O CAMPO deve ser adequada às atividades a que se 

destinam;  

6.3 Toda instalação deverá ser entregue testada, e a empresa deve mostrar a Prefeitura 

Municipal de CORONEL DOMINGOS SOARES – PR tudo em perfeito estado de funcionamento. 

6.4 A entrada de serviços será aérea com medição instalada em poste de concreto com mureta. 

Deverá ser instalado um medidor;  

6.5 A rede interna de distribuição será em linha no solo com eletrodutos e caixa de passagem, 

utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC, bem esticados, presos em. As 

descidas dos postes de iluminação do CAMPO serão de eletrodutos de aço galvanizado;  

6.6 A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição; 
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7 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  

Serão instaladas os equipamentos no parquinho conforme prescrito em projeto. 

 

8 OBRAS COMPLEMENTARES  

Cabe à Contratada, a recuperação das partes danificadas no decorrer das obras, ficando a obra 

de tal forma que, com a conclusão dos serviços, esteja limpa e organizada totalmente.  

9 LIMPEZA  

Após o término dos serviços acima especificados, a empresa responsável pela obra deverá 

providenciar a limpeza do canteiro de obra. A edificação deverá ser deixada em condições de 

pronta utilização. Entulhos e restos de materiais, andaimes e outros equipamentos, deverão ser 

removidos da obra DEVERÁ SER COMUNICADO FISCAL DA OBRA para conferencia desta etapa.  

Para a limpeza, deverá usar, de modo geral, água e sabão neutro, o uso de detergentes, 

solventes e removedores químicos deverá se restringir aos casos em que não seja possível 

causar danos às superfícies ou peças.  

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Qualquer modificação no Projeto Arquitetônico terá que ter prévia aprovação da Prefeitura 

Municipal de CORONEL DOMINGOS SOARES – PR. 

 OBSERVAÇÃO: Os modelos de equipamentos, louças e acessórios indicados podem ser 

substituídos por similares de outras marcas, com aprovação da municipalidade, desde que 

mantenham a qualidade, características, cores e acabamentos.  

 

 


