
 
ESTADO DO TOCANTINS 

PEFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
E MEMORIAL DESCRITIVO 

 
OBJETO: Construção de Praça da Bíblia e Portal de Entrada de Araguacema – TO.  
LOCAL: TO 348, entrada da cidade Araguacema – TO. 

 
O TERRENO 

O terreno é plano, sendo dispensável o levantamento topográfico, visto que o conceito 
para esta praça e Portal de Entrada, devendo preservar as características da região. Sendo as 
camadas utilizadas para construção sobrepostas ao terreno natural e a drenagem feita pela 
vegetação (grama) que será implantada na praça e no portal. 

 
PRAÇA DA BÍBLIA 
a) Levantamento da Área 

   

b) Proposta de Projeto 
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PORTAL DE ENTRADA 

a) Levantamento da Área 

   

b) Proposta de Projeto 

    
 
 

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 A presente especificação objetiva fixar normas de emprego dos materiais e execução 

dos serviços fazendo parte integrante dos projetos, devendo permanecer na obra. 
Os serviços contratados serão rigorosamente executados de acordo com as normas 

estabelecidas neste memorial descritivo e nos projetos existentes. 
Todos os materiais empregados serão de conformidade com ABNT e INMETRO e de 

acordo com especificações técnicas do projeto. Todos os serviços serão executados em 
completa obediência às especificações deste memorial e normas técnicas específicas da 
ABNT. 

Em caso de divergência entre as especificações técnicas e os desenhos dos projetos a 
fiscalização deverá ser consultada. No caso de alterações, as mesmas só poderão ser 
efetuadas com expressa autorização do Projetista. 

Definição - Em uma definição bastante ampla, a Praça tem como objetivo ser um 
espaço público urbano livre com edificações locadas para atender o uso do espaço e que 
propicie convivência e/ou recreação para seus usuários, neste caso utilizando com foco 
principal as atividades de lazer a céu aberto. Em geral, este tipo de espaço está associado à 
ideia de haver prioridade ao pedestre e não acessibilidade de veículos. 
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1.1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Placa de Obra: deverá ser fornecida uma placa de obra padrão em chapa com 
guarnições e engradamento em madeira com seções adequadas e conter as informações da 
construção. A placa será fixada em local visível em frente à obra. 

A construtora deverá mobilizar para a obra, toda a mão-de-obra, equipamentos e 
ferramentas necessários, ficando a direção a cargo de um engenheiro ou arquiteto registrado 
no CREA ou CAU e prefeitura local, auxiliado por mestre de obra. 

Deverá ser executado um barracão em chapa de madeira compensada, incluindo 
prateleiras, a cobertura deverá ser de telha de fibrocimento com inclinação de 10% e estrutura 
de madeira. 

O barracão terá a finalidade de funcionar como almoxarifado. Os locais destinados a 
betoneira, serra circular ou outros deverão ser cobertos seguindo recomendações da NR 18. 

Todos os funcionários deverão utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI), além 
dos equipamentos coletivos; por se tratar de uma obra aberta (praça) deverá haver cuidado 
com fluxo de pessoas no local, devendo impedir a circulação de pessoas que não trabalharem 
na obra. 

 
1.2 - TERRENO 

Todo o terreno deverá ser limpo mecanicamente e manualmente nas áreas 
necessárias, deverá obedecer a topografia natural do terreno, a locação deverá ser 
topográfica, demarcando todo traçado de projeto. Nas áreas onde possuir uma topografia 
acidentada, deve-se compensar a área da execução de corte e aterro, no volume necessário 
para a implantação do mesmo. 

Não serão necessários serviços de terraplenagem, visto que o terreno já foi 
regularizado, necessitando apenas de limpeza mecanizada, serviço já previsto em planilha. 

 
2 - PAISAGISMO 
  O paisagismo será implantado pela empresa do convênio, devendo plantar toda grama 
do tipo esmeralda em tapetes e os arbustos especificados no projeto. Lembrando que antes 
do plantio, todo o solo que irá receber essa cobertura vegetal deverá ser preparado com terra 
preta. 

Será plantado árvores nativas como oiti, flamboyant ou fava de bolotas. 
A grama será em placas, será aplicada sobre a camada de terraplenagem 0,15kg/m² 

calcário dolomítico em toda área de plantio de grama, posteriormente lançado 10cm de solo 
orgânico (terra preta), devendo realizar o espalhamento manual com regularização e 
nivelamento da camada. 

Será plantado muda de arbusto buxinho adulto, com altura de 50cm, e mudas de ixórias 
vermelhas com altura de 10 a 20cm. 

Deverá ser plantado palmeira e oiti com altura menor ou igual a 2m. 
 

3 – EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO (Calçadas) 
As calçadas serão executadas em concreto moldado in loco, com acabamento 

convencional e 7cm de espessura. A limpeza do terreno para execução da calçada deverá ser 
mecanizada removendo a camada vegetal sobreposta na superfície, o aterro da calçada 
deverá ser proveniente do corte do rebaixamento. O aterro deverá ser compactado conforme 
planilha orçamentária. 
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Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 
ligeiramente. As ripas servirão como forma devendo ser retiradas antes da concretagem do 
quadro lateral. 

A calçada acabada deverá ter caimento médio de 2% em direção à rua não devendo 
apresentar nichos. O acabamento deverá ser feito com desempenadeira de mão. 

Deverão ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas nos locais 
onde serão executadas as calçadas, as rampas devem seguir o projeto, e serão executadas 
com o mesmo material das calçadas. 

 
 
 

 
 

4 - EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO DA PRAÇA 
Após a conclusão da terraplanagem, inicia-se o preparo para o assentamento dos 

bloquetes de concreto. A execução será feita de forma a atender aos perfis transversais e 
longitudinais indicados no projeto e constitui operação que será executada prévia e 
isoladamente da construção de outra camada do pavimento. As etapas executivas para o 
assentamento dos bloquetes de concreto são as seguintes. 

A fabricação dos blocos poderá ser feita in loco, desde que se mantenha a qualidade 
do material e a resistência mínima exigida por norma 35Mpa. O bloco de concreto só poderá 
ser utilizado para tráfego com no mínimo 28 dias após a fabricação. 
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 Colchão de Areia 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia grossa (entre 2,4 e 4,8mm) sobre 
a camada final de terraplanagem. Sua principal função é permitir um adequado nivelamento e 
distribuir uniformemente os esforços transmitido a camada subjacente. Esta camada deverá 
ser uniformemente distribuída mantendo uma espessura de no mínimo 3cm e máxima de 5cm. 

Sobre a camada de areia serão assentados os blocos, devendo o calceteiro golpear a 
forma até atingir a face superior da linha de nível. As juntas não deverão exceder a 1,5cm. 

O rejuntamento dos mesmos, usando areia grosa misturada com cimento na proporção 
de 100kg de cimento para 1,0m³ de areia. 

 

 
 

Equipamentos 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução do assentamento 
dos bloquetes: 

 Martelo de borracha; 

 Carro de mão; 

 Formas; 

 Pá; 

 Enxada; 

 Linha para locar a obra; 
Além desses, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela 

fiscalização. 
 
 Liberação Ao Tráfego 

Após a verificação e aceitação do segmento trabalho, o mesmo poderá ser entregue ao 
tráfego usuário. 
 
 Passeio e acessibilidade 

Lastro de concreto, deve ser executado na espessura de 3 cm e largura de 20 cm como 
exemplifica o memorial de cálculo, seu comprimento equivale à dimensão total das 
contenções laterais do passeio. 

A execução do passeio intertravado, deverá ser com blocos retangulares com cor 
natural 20x10 cm, com espessura de 6 cm conforme detalhado em projeto e calçada de 
concreto com junta de dilatação a cada 2cm (nas duas direções) com espessura de 6cm 
(concreto não armado). 

Os pisos intertravados deverão instalados de acordo como exemplificado abaixo: 
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 Aplicação do colchão de areia, com espessura de 5 cm em toda a área de 
passeio a ser executada; 

 Instalação do piso intertravado de 20x10 cm, com resistência mínima de 35 Mpa; 

 Compactação com placa vibratória em toda a área de passeio executado. 
Contudo, os possíveis blocos a serem cortados para enquadramento, deverá ser 

cortado com equipamento especifico.  Afim, de evitar blocos com cortes irregulares. 
 

 
 

O piso intertravado deverá ter resistência mínima à compressão de 35 MPa. 
O piso tátil alerta, deverá ser feito em todas as rampas de acessibilidades, sua 

instalação deverá ser conforme o detalhamento no projeto em anexo. 
 

5 -  ESTACIONAMENTO DA PRAÇA 

A execução do piso intertravado do estacionamento deverá ser com blocos de concreto 
sextavados com cor natural de 30x30 cm, com espessura de 8 cm conforme detalhado em 
projeto. Estes, deverão instalados de acordo como exemplificado abaixo: 

 Aplicação do colchão de areia, com espessura de 5 cm em toda a área do 
estacionamento a ser executado; 

 Instalação do piso intertravado de 30x30 cm, com resistência mínima de 35 Mpa; 

 Compactação com placa vibratória em toda a área de passeio executado. 
Contudo, os possíveis blocos a serem cortados para enquadramento, deverá ser 

cortado com equipamento especifico.  Afim, de evitar blocos com cortes irregulares. 
 

 
 

5 -  DRENAGEM SUPERFICIAL 
 
5.1 -  MEIO-FIO 

Os meios-fios também chamadas de banquetas são dispositivos de drenagem 
superficiais, pré-moldados ou moldado in loco e se prestam a disciplinar e conduzir o fluxo das 
águas pluviais precipitadas sobre o pavimento da rodovia e lançando-as para outros 
dispositivos complementares que proporcionarão um deságüe seguro. 
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 Materiais 

Todos os materiais utilizados deverão atender integralmente às seguintes 
especificações, a saber: 

Cimento: SP-TOM 08/AA – “Recebimento e aceitação de cimento”. 
Agregado miúdo: ESP-TO-M 10/ AA – “Agregado miúdo para concreto e cimento”. 
Agregado graúdo: ESP-TO-M 09/AA – “Agregado graúdo para concreto e cimento”. 
Água: ESP-TO-M 04/AA – “Água para concreto”. 
Concreto: ESP-TO-OA04/AA – “Concreto e argamassa”. 
Formas (guias): ESP-TO-OA03/AA – “Formas e cimbres”. 
O concreto utilizado nos dispositivos em que se específica este tipo de revestimento 

deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à compressão (fck) 
min. Aos 28 dias de 11 Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o 
prescrito nas normas MBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. 

 
Equipamentos 

Os equipamentos necessários à execução destes dispositivos compreendem os 
manuais e os mecânicos, sendo os seguintes: 

Manuais: os manuais abrangem as seguintes ferramentas: pá, picareta, enxada, colher-
de-pedreiro e desempenadeira de madeira ou régua de desempena; 

Mecânicos: motoniveladora, pá carregadeira dotada de retroescavadeira, tratores de 
lâmina, “sapos mecânicos”, placas vibratórias ou soquetes mecânicos e betoneira. 
Execução 

– Meios-fios Pré-Moldados 
O processo executivo compreende as seguintes etapas: 
Escavação do terreno anexo ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, 

cotas e dimensões indicadas no projeto; 
Execução de camada de brita para regularização e apoio dos meios-fios; 
Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o 

projeto tipo considerado; Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:3; 
- Recomendações gerais. 
Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais externo, quando 

estes não forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto 
magro (“bolas”), espaçadas de 2 m. em qualquer dos casos o processo executivo a ser 
utilizado será adaptado às particularidades de cada obra e submetido à aprovação da 
fiscalização. 

PRAÇA: deverá ser utilizado Meio Fio pré moldado com dimensões de 
100x15x13x30cm (comprimento, base inferior, base superior e altura), devendo ser rejuntado 
com argamassa. 

PORTAL: deverá ser executado Meio Fio moldado in loco com extrusora com 

dimensão 13x22cm (largura e altura). 
 

5.2 – SARJETA NA PRAÇA 
Deverá ser executado no encontro do bloco intertravado com pavimento asfáltico 

existente uma sarjeta em “v” com largura de 60cm e espessura de 10cm. 
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6 - RAMPA DE ACESSO 

Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição das rampas de 
acesso aos calçamentos, em vias públicas do município.   

As rampas são construídas, preferencialmente, na continuidade das faixas de 
pedestres, mas também no acesso ao estacionamento, dando-se assim acesso à calçada o 
portador de necessidade especial.  
Materiais 

- Lastro   
O lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada ou areia.   
A pedra britada destinada à construção do lastro deve possuir índice de abrasão Los 

Angeles menor que 40%, fragmentos moles e alterados em porcentagem total menor que 1% 
e composição granulométrica indicada em projeto.   

- Peça de concreto 
Deverá possuir características, como resistência mínima de 35 Mpa e dimensões de 

acordo com o tipo. 
Execução 

O início dos serviços da rampa de acesso deve ser precedido de limpeza do terreno, 
executada nas dimensões indicadas em projeto.   

Quando for necessário a execução de escavações ou pequenos aterros para 
implantação dos calçamentos, estes devem obedecer rigorosamente aos alinhamentos, cotas 
e dimensões indicadas no projeto. A superfície preparada para a execução do calçamento 
deve estar bem compactada. 

O material escavado pode, a critério da fiscalização, ser reservado, no todo ou em 
parte, para posterior aproveitamento. Quando não ocorrer a referida reserva, o material deve 
ser transportado para o depósito de material excedente.   

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo 
com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou 
sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem 
quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva e declividades transversais 
do calçamento representados a seguir:   

A construção da calçada deve preceder à execução das rampas de acesso, no máximo 
em conjunto. 
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7 – FLOREIRA ELEVADA  

O banco deverá ser feito com alvenaria de 1 vez com chapisco e reboco paulista, sobre 
um lastro de concreto de 3cm, e em todo seu perímetro deverá ter um banco de concreto 
armado com fck=20Mpa, como mostra a figura.  

 
 
8 - BANCOS PRÉ MOLDADOS 

Serão instalados bancos de concreto pré-moldado sem encosto em diversos locais da 
praça. Os bancos de concreto deverão ter comprimento de 150cm, largura de 40cm e 
espessura de 10cm, apoiado por dois apoios do mesmo material. Segue a imagem do banco 
referência: 

Figura 05: Modelo de Banco sem encosto 

 
 
O banco será de concreto armado, moldado in loco com forma metálica, e armação 

conforme descrito abaixo. 
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9 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

A instalação elétrica será realizada na Praça da Bíblia. Na elaboração dos referidos 
projetos, foram obedecidas as normas, especificações e padronização da ABNT- Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, bem como instruções normativas da concessionária de 
serviços públicos de eletricidade no estado do Tocantins – Energisa. 

Todas as instalações deverão ser executadas de acordo com os projetos, 
especificações e normas da ABNT. A entrada de energia deverá ser em baixa tensão, 
conforme normas da Energisa. 

Os postes para a urbanização deveram ser locados conforme o projeto com alturas de 
9,00 m, para postes com quatro braços com luminárias de 100W, e 2,50m para postes com 
duas luminárias de 50W. A locação de pontos de luz, tomada e interruptores está especificada 
no projeto de instalações elétricas. 

Todos os eletrodutos ficarão embutidos nas paredes, teto e pisos, assim como as 
caixas de passagem. As tomadas e interruptores serão de embutir. Para a iluminação serão 
colocadas lâmpadas com potência de acordo com o projeto elétrico. 

Especificação de materiais: *Disjuntores: de acordo projeto; *Interruptores e Tomadas: 
serão de PVC, onde todas as tomadas deverão ter aterramento, e os interruptores deverá ter 
o nº de teclas constado no projeto; *Eletrodutos: de acordo projeto; Deverão ser obedecidos 
os projetos das instalações e no caso de dúvida, deverá ser consultada a fiscalização e o 
projetista. *As tomadas deverão respeitar o novo padrão regulamentado, 2P+T, em todas as 
tomadas, devendo também haver aterramento para edificação. 

 
Os postes metálicos de iluminação deverão ser similares aos modelos abaixo: 
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  Poste com 9 metros    Poste com 3 metros 
 
9 – EQUIPAMENTO DA ACADEMIA 

Os equipamentos deverão seguir o modelo abaixo, sendo adquirido e instalados 
conforme indicação do fabricante, devidamente fixado com concreto. Segue abaixo imagens 
referências dos equipamentos: 

      
1- Esqui duplo      2- Surf Duplo 
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3Bicicleta Individual     Pressão de Perna Triplo 

 

   
Simulador de Caminhada Triplo    Simulador de Cavalgada Triplo 

 

  
Alongador Triplo     Rotação Dupla Diagonal 
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Peitoral Duplo      Remada Sentada 

 

   
Multi Exercitador     Espaldar 
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Placa Orientativa 

 

10 - SINALIZAÇÃO 

 SINALIZAÇÃO VERTICAL 
Processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, no plano 

vertical, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter permanente através de 
legendas ou símbolos com o propósito de advertir/indicar o uso das vias por veículos e 
pedestres de forma mais segura e eficiente. 

Placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60 cm), com 02 demãos de 
fundo anti-corrosivo, 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva, 
fixada em poste de madeira. 

A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidros aderidas a uma 
resina sintética.  

Deve ser resistente a intempéries, possuir grande angularidade de maneira a 
proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade 
sem alterações, tanto a luz diurna, com à noite sob a luz refletida. As chapas terão a 
superfície posterior preparada com tinta preta fosca. 

 Sinalização horizontal 
A sinalização horizontal é classificada segundo sua função: 

 Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;  

 Orientar o fluxo de pedestres;  

 Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, 
tais como, geometria, topografia e obstáculos;  

 Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, 
visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;  

 Regulamentar os casos previstos no Código de Transito Brasileiro (CTB).  
 
 Em algumas situações a sinalização horizontal atua, por si só, como controladora de 
fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser 
complementada com dispositivos auxiliares. 

 Padrão de Forma e Cores 
A sinalização horizontal é constituída por combinações de traçado e cores que definem 

os diversos tipos de marcas viárias. 
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 Contínua: corresponde às linhas sem interrupção, aplicadas em trecho específico 
de pista;  

 Tracejada ou Seccionada: corresponde às linhas interrompidas, aplicadas em 
cadência, utilizando espaçamentos com extensão igual ou maior que o traço;  

 Setas, Símbolos e Legendas: correspondem às informações representadas em 
forma de desenho ou inscritas, aplicadas no pavimento, indicando uma situação 
ou complementando a sinalização vertical existente.   

 Padrão de Cores 
 Amarela, utilizada para:  

 Separar movimentos veiculares de fluxos opostos. 

 Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral. 

 Delimitar espaços proibidos para estacionamento e/ou parada 

 Demarcar obstáculos transversais à pista (lombada). 
 Branca, utilizada para: 

 Separar movimentos veiculares de mesmo sentido. 

 Delimitar áreas de circulação. 

 Delimitar trechos de pistas, destinados ao estacionamento regulamentado de 
veículos em condições especiais. 

 Regulamentar faixa de travessia de pedestres. 

 Regulamentar linha de transposição e ultrapassagem. 

 Demarcar linha de retenção e linha de “Dê a preferência”. 

 Inscrever setas, símbolos e legendas.  
A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão 

Munsell indicado ou outro que venha a substituir, de acordo com as normas da ABNT.  
COR: Amarela            TONALIDADE: 10 YR 7,5/14  
COR: Branca  TONALIDADE: N 9,5  

 
10 - IRRIGAÇÃO 

A irrigação será feita por caminhão pipa, seguindo os serviços urbanos de paisagismo 
em áreas públicas. 

 

11 – PORTAL METÁLICO 
11.1 – INFRA E SUPERESTRUTURA DO PORTAL  

O portal será executado no local previsto em projeto, seguindo a locação e alturas 
prevista nos projetos em anexo. 

A locação deverá ser em tábuas de madeira, locando os eixos em tábuas. O terreno 
deverá ser escavado manualmente para execução da fundação. 

A fundação será em concreto armado, sendo constituída de blocos sobre estacas de 
50cm de diâmetro e com 3m de profundidade. 

A armação utilizada em toda estrutura deverá ser CA-50, com diâmetros de 5.0, 6.3, 
8.0, 10.0, 12.5mm, isentas de problemas patológicos, sendo armazenados sobre estrados de 
madeira, devidamente identificados. 

O Concreto deverá ter FCK Mínimo de 25Mpa para infra e superestrutura, com 
diâmetro máximo do agregado de 12.5mm e abatimento entre 10 e 13cm. 
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11.2 – ESTRUTURA METÁLICA 

 A estrutura metálica deverá ser fixada (soldadas) nas chapas metálicas que foram 
chumbadas nos pilares de concreto. 

 

 
  

 A treliça metálica deverá ser no perfil com os seguintes perfis: 
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 Deverá ser executada em estrutura metálica elementos decorativos em aço, 
denominados “palha de coqueiro”, sendo dobrada seguindo as dimensões do projeto, 
conforme determinação abaixo: 

 
 

 
 

 
12 – FECHAMENTO, REVESTIMENTO E PINTURAS DO PORTAL 

Deverá ser utilizado fechamento em alvenaria de bloco vazado cerâmico nas 
dimensões 9x19x19cm, na espessura de 9cm. 

Deverá ser utilizado fechamento em chapa metálica entre os vãos de alvenaria, 
devendo ser fixado na alvenaria (chumabados), conforme descrito abaixo: 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PEFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 
 

 
As alvenarias serão revestidas com chapisco (1:4) e reboco massa única (1:2:8) , nos 

locais onde serão previstos revestimentos cerâmicos, será realizado emboço (1:2:8) e 
pastilhas cerâmicas nas cores abaixo: 

 
Conforme imagem acima, deverá ser instalados elementos em ACM (ondas, peixe e 

gaivota), devendo ser apresentado e aprovado pela Prefeitura Municipal o protótipo do 
serviço. A Prefeitura irá disponibilizar a modelagem 3D para realização dos serviços de ACM, 
respeitando as dimensões e cores apresentados nesta proposta. 



 
ESTADO DO TOCANTINS 

PEFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUACEMA 
 

Os pilares em forma do tronco do coqueiro deverão ser realizado chapisco, emboço e 
revestimento cerâmico em porcelanato em forma de madeira, assentado com argamassa 
industrializada tipo AC III. 

A treliça metálica deverá ser revestida com ACM, seguindo a forma e modelo 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal. A letra do nome da cidade “ARAGUACEMA”, deverá 
ser executada do tipo “letra caixa” com altura de 50cm com material inox, sendo devidamente 
parafusada no elemento de sustentação. Conforme imagem abaixo: 

 

 
 

13 - LIMPEZA FINAL E CONCLUSÃO 

A obra será entregue limpa, sem qualquer material proveniente da execução da obra de 
forma a permitir livre acesso ao uso de todas as suas dependências. 

A fiscalização deverá emitir o aceite da obra desde que as mesmas seguiam as 
diretrizes do projeto. 

A empresa responsável pela execução dos serviços deverá apresentar laudos técnicos 
de concreto e dos blocos intertravados. 
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	10 - SINALIZAÇÃO
	A irrigação será feita por caminhão pipa, seguindo os serviços urbanos de paisagismo em áreas públicas.


