Prefeitura Municipal de Tabatinga
Estado de São Paulo
CNPJ. 71.989.685/0001-99 - INSC. EST. 674.060.698.117
Rua Quintino do Valle, nº 298 – Centro – CEP 14.910-000 Tabatinga / SP– Fone: (16) 3321-9500

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Paisagismo da Praça 8 de Maio
LOCAL: Rua Prudente de Morais
Bairro : Centro
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tabatinga

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes, especificar de
forma clara e fixar as características técnicas para o PAISAGISMO DA PRAÇA 8 DE
MAIO. Está compartilhado com os projetos, planilha quantitativa, preços orientativos e
cronograma físico-financeiro, sendo que qualquer item que não esteja orçado na
planilha, mas sim neste memorial descritivo, ou nos projetos, deverá ser executado sem
qualquer ônus para o município, ou seja, a CONTRATADA, deverá embutir estes custos
nos itens da planilha.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
– Todos os materiais empregados na obra, deverão ser comprovadamente
de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os
serviços serão executados em completa obediência aos princípios e boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.
– Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de
linha, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar o
Departamento de Engenharia da Prefeitura para maiores esclarecimentos a fim de que
a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis da edificação.
1) PAISAGISMO
As áreas para ajardinamento deverão ser retirado a grama e arbustos, o solo
será regularizado e preparado para receber a vegetação.
Os canteiros receberão grama esmeralda em placas de acordo com o Projeto
Técnico.
Após a conclusão dos serviços, a obra deverá ser totalmente limpa e entregue
de acordo com vistoria do engenheiro municipal responsável.
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