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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO -RS 

ENDEREÇO: RUA AFONSO VERGUTZ- PRAÇA MUNICIPAL -RS 

 

 APRESENTAÇÃO 

A presente obra está localizada na Rua Afonso Vergutz, na Praça Municipal 

centro, na cidade de SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO – RS. e se trata da execução 

de drenagem e instalação de Grama sintética no campo de futebol da Praça Municipal 

com área de 2.310,00m², o campo já conta com muro e cercamento. 

 

A Empresa executora deverá manter profissional Mestre de obra com permanência 

em tempo integral no canteiro de obra, também dispor de Engenheiro Civil ou Arquiteto, 

Responsável Técnico pela execução da obra, em permanente acompanhamento da 

mesma. 

 As despesas legais, tais como: CREA, INSS, impostos, seguros e outros 

referentes á construção/execução estarão à encargo da empresa vencedora do 

processo licitatório. 

 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E DE ENGENHARIA 

 

1.1 Placa de obra 

              Deverá ser instalada uma Placa de Obra em local de boa visibilidade, pintada e 

fixada em estrutura de madeira, nas dimensões 2,0mx1,50m, conforme modelo que será 

fornecido pela Contratante. 

 

 1.2 Locação da obra:  

A locação da obra será feita a partir de cotas estabelecidas no projeto. O 

quadro de obra será realizado com guias fixadas em estacas de eucalipto. As guias 

deverão estar no esquadro e perfeitamente niveladas. O quadro da obra será 

afastado 1m das paredes exteriores deverão ser locadas a partir de suas faces 
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externas, tendo como referência o vértice do quadro, assim como as paredes internas 

locadas pelos eixos respectivos.  

Deverá ser feita a locação do sistema de Drenagem e das linhas do campo 

para instalação das faixas de grama demarcatórias. 

 

1.3 Retirada de grama existente. 

 A retirada da grama existente e o nivelamento da base serão executados pelo 

Setor de Obras do Município de Santo Antônio do Planalto -RS 

 

2.0- MOVIMENTO DE TERRA 

A retirada da grama existente e o nivelamento da base serão executados pelo Setor de 

Obras do Município de Santo Antônio do Planalto -RS 

 

3.0 DRENAGEM  

 Será executado Drenagem do tipo “Espinha de Peixe”, com vala de 40x40 cm, 

preenchida com brita graduada nº 2, e tubo PEAD Corrugado perfurado diâmetro 100 mm, 

protegido com manta geotêxtil, a inclinação mínima deverá ser de no mínimo 1%. 

 Será executado caixa de inspeção em alvenaria, e tubulação de concreto com 

diâmetro de 30 cm, e interligado a rede de drenagem pluvial existente na rua. 

  

4.0 GRAMA SINTÉTICA 

4.1 Base para Grama Sintética. 

 Sobre a grama será executado base em brita graduada nº 2, com espessura de 7,0 

cm, a base deverá ser nivelada e compactada. 

 Ainda sobre a base deverá ser executado camada em pó de pedra com espessura de 3,0 

cm, para nivelamento, a mesma tambem deverá ser nivelada e compactada, para posterior 

recebimento da camada de grama sintética. 

4.2 Grama Sintética. 

 será instalado em toda a área delimitada pelos muros do campo de futebol, grama 

sintética esportiva com espessura mínima de 52mm, fixada a base de concreto existente 
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com cola de contato, também serão executadas as linhas demarcatórias da quadra com 

grama na cor branca com as mesmas especificações. 

Grama Sintética 100% PE (Polietileno); 

 Fio: Fibrilado, 52 mm altura.               

Proteções: 100% UV Stablized PP + Polyester Fiber + Mesh Scrim inlay 

Decitex dos fios: 9.000 

Galga: 5/8 

Agulhada: 16/10 cm                                   

Base: PU (flexível e resistente 

Preenchimento: Lastro de areia classificada a grânulos de borracha SBR 0.8 a 3.0 mm 

preta. 

 OBS: a instalação da grama sintética deverá ser executada por profissional 

habilitado e deverá seguir rigorosamente as orientações do fornecedor. 

   

5.0- SERVIÇOS FINAIS 

 A obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer tipo de entulho. 

 

NOTA: Todo e qualquer serviço, deverá ser executado conforme projeto e memorial não 

sendo permitidas alterações sem autorização escrita do responsável técnico sob pena do 

proprietário ou o construtor arcarem com as responsabilidades pelo que vier a ocorrer. 

 

 

Santo Antônio do Planalto, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

Alexandre Menegazzo 

Engenheiro Civil 

CREA: RS/167278 
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