MEMORIAL DESCRITIVO
Proprietário..PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO - RS
Obra.............Execução de Cercamento de Área
Localização..Rua Dom Pedro II ; Cercamento da área do Parque de Maquinas. Arroio do Meio – RS.
01– GENERALIDADES
Este memorial tem por finalidade descrever os serviço de execução de Alambrado com postes
de concreto pré moldado chumbados para fins de isolamento de diversas áreas da Secretaria de
Obras, tais como estacionamento, Oficina e pátio.
Fazem parte deste projeto, além deste Memorial Descritivo, o Projeto, Orçamento e o
Cronograma Físico-Financeiro.
A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e
procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas
Técnicas.
Ainda, os materiais e/ou processos construtivos não explicitados nesse documento, deverão
ser solucionados pelo bom gosto e senso de continuidade do partido geral e estético do projeto.
02- LIMPEZA DO TERRENO
Não haverá limpeza do terreno haverá escavações pontuais, somente nos locais onde serão
fixados os pilares; sendo que o terreno não sofrerá grandes alterações.
03- LOCAÇÃO DA OBRA
A contratada procederá à locação da obra de acordo com a planta baixa, considerada a
disponibilidade do terreno condizente.
A contratada procederá a aferição das dimensões alinhamentos dos ângulos e de quaisquer
outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.
Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto,
a ocorrência será objeto de comunicação, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar
a respeito.
04 - MOVIMENTO DE TERRA
Deverá ser executado o movimento manual de terra indispensável para a execução das
sapatas de concreto e para a fixação dos mourões, as sapatas terão uma dimensão mínima de 0,30
m x 0,30 m x 1,00 m.
05-O CERCAMENTO
Será composta por:
Pilares que medirão 0,10x0,10, e altura de 3,00 metros sendo que deste ficará enterrados
no mínimo 1,00 metro, restando do pilar uma altura máxima de 2,00 metros (trata se de mourões
reto) pré-moldados.
Os pilares serão chumbados e/ou engastados em uma profundidade de 1,00 m.
Os pilares de canto deverão ter escoramento para garantir a resistência a tração exercidas
pelos fios de arames de que servirão de guia para fixação da cerca.

Deverá ter 4 linhas de fio de arame espessura mínima de 10 com esticadores; um fio na
parte mais baixa da tela, um outros dois na parte intermediaria e um quarto fio fazendo o
fechamento e reforço final.
06-CERCA:
Será cerca de tela eletrosoldada, constituída por fios de aço longitudinais e transversais, de
alta resistência mecânica, sobrepostos e soldados entre si em todos os pontos de cruzamentos
(nó), por corrente elétrica, formando malha retangular conforme projeto.
07-PORTÕES:
Deverá ser executados cinco portões, dois na parte de frente para o isolamento da oficina,
rampas de lavagem e abastecimento e dois na lateral, sendo um deles que acessa o canil.
08-LIMPEZA DO LOCAL:
O construtor deverá manter o local organizado e limpo de entulhos e restos de material,
bem como terrenos lindeiros a obra caso sejam utilizados para depósito.
09- MEDIÇÃO:
O orgão de fiscalização emitirá medições dos serviços, após concluídos.
A empresa executadora deverá apresentar para cada medição, diário de obra e relação de
funcionários.
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