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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA:CANTEIRO PERIMETRAL 
MODALIDADE: COSTRUÇÃO 

 
LOCAL:  RUA PAULO ZAGO ENTRE  AS RUAS  AMAZONAS E 

RUA ESPITO SANTOS 
 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE – MT 
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GENERALIDADES: 
 

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a: 

construção de um “CANTEIRO PERIMETRAL" onde será construído  um canteiro em 

torno das árvores existentes, substituindo as que faltam, além de plantio de grama na 

lateral da MT-240 na entrada no município de FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE– MT, dados 

conforme projeto arquitetônico em anexo.  

Todo o projeto foi elaborado conforme as normas técnicas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). Segue, em anexo.  

 

I. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Deverá ser instalada a placa informativa da obra, conforme modelo fornecido pelo 

município, executar limpeza da área a ser executada. 

 

II- GUIA (MEIO-FIO) 

 

  Será feita  em concreto, moldada in loco em trecho reto com pequenas curvas ver 

detalhe  projeto. 

 

III. INSTALAÇÕES ELETRICAS 

 Será colocado um padrão Trifásico com Cabo 25 mm e 5 m de altura, será instalado 

um Quadro de distribuição de energia de embutir, para 1 disjuntor geral bipolar e será 

utilizado condutores de cabo sólido anti-chama, com isolação dupla para 1500v na bitola 

de 10 mm². 
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 Será colocado uma carreira de poste decorativo para jardim em aço tubular, h = 

*2,5* m, com luminária - fornecimento e instalação e lâmpada compacta de vapor metálico 

ovoide 150 w, base e27 - fornecimento e instalação.  

 

 Os materiais a serem empregados devem ser de boa qualidade e de PVC, sendo 

que o quadro de distribuição deverá ser aterrado. Só serão empregados matérias 

rigorosamente adequados à finalidade em vista e que satisfaçam às normas que lhe sejam 

aplicáveis. 

IV. REVISÃO GERAL, LIMPEZA DA OBRA:  

Deverá ser removidos depósitos de água, tapumes, cercas, bem como entulhos e 

resíduos que ainda existirem.  

Todas as instalações serão revisadas e testadas devendo apresentar-se em 

perfeito funcionamento na entrega.  

V-LIMPEZA FINAL 

Toda obra deverá ser entregue completamente limpa, sem quaisquer materiais E 

resíduos. 

             Na limpeza serão utilizados produtos adequados conforme especificações do 

fabricante, sendo inaceitável defeitos provocados pela limpeza inadequada. 

___________________________ 

ROBERTO MOREIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA MT  035490 
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