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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

OBRA: Obra de Infraestrutura Urbana (Construção de Sarjetões) 
 
LOCAL: Vias Públicas do Município de Altair. 
 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada.  

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e 

especificações.  

 

1-  PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

             Antes do início das obras, deve ser instalada em local visível Placa de Identificação 

da Obra. 

A placa deve ter dimensão de 2,00m x 3,00 m, confeccionada em chapa plana, 

metálica em aço galvanizada ou de madeira compensada impermeabilizada, em material 

resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação na placa. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas à óleo ou esmalte. Deverá ser fixada em local visível 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento. 

Modelo e informações a serem inseridas na Placa de Obra serão fornecidos pela 

administração municipal. 

 

2-  SARJETÕES DE CONCRETO 

Moldado "in loco", com a largura mínima de 1,50 metros e espessuras conforme 

projeto arquitetônico, inclinação de 7% para o centro, com tela de aço. 

 Preparo: Efetuar a demolição do material existente, após a demolição a área deverá ser 

previamente limpa depois será compactado com compactador manual de placa vibratória, 

ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação.  
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Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 

20 centímetros.  

Material: Concreto pré misturado com fck = 20Mpa 

 Tela de aço soldado CA-60, bitola 4,2 mm, malha 15x15 cm (Q92).   

 

 

3-   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa 

execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial 

descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da 

responsabilidade dos serviços e equipamentos instalados. A boa qualidade e perfeita 

eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da empreiteira, serão condições 

prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços. 

Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto 

apresentado. 

 

O referido é verdade e dou fé. 

 

 

Altair, 09 de agosto de 2022.   

 

 

_______________________________________________ 

Marco Antonio Ferreira 

Prefeito Municipal 
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Nicolas Prevideli da Silveira 
Engº. Civil - CREA 506.992.448-0 
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