
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000
Tel: (32) 3278-1234 E-mail: pequeri@pequeri.mg.gov.br

OBJETIVO
Execução da revitalização da Praça Cozac é constituída da construção de assentamento
de balaústre com acabamento em granito andorinha, quiosque com banheiro, telhado
em telha cerâmica, iluminação com postes firenze e colocação de pedra almofadada
em todo barrado da praça.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução dos serviços será aquele determinado no cronograma físico-
financeiro, podendo ser prorrogado por mais trinta dias, se devidamente justificado o
atraso.

ORIGEM DOS RECURSOS
A origem dos recursos é PRÓPRIA.

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO
Dericks França - Engenheiro Civil CREA MG 248814/MG
Paulo Roberto Lopes Sevaroli – Arquiteto e Urbanista CAU MG A182917-3

1. INTRODUÇÃO
O presente documento objetiva apresentar as especificações técnicas para os serviços
de execução da obra de infraestrutura.

2. ESPECIFICAÇÕES:

2.1. PLACA DE OBRA
Inicialmente deverá ser providenciada a fixação da placa de identificação da obra,
conforme especificado. Nesta etapa para início da obra será indispensável uma vistoria
“in loco” do responsável técnico pela obra, para conhecimento de todos os serviços a
serem executados.

MEMORIAL DESCRITIVO
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2.2. ASSENTAMENTO DOS BALAÚSTRE

Os balaústres serão assentados sobre uma viga de concreto armado, travado com uma
cinta de concreto armado, com acabamento em granito andorinha de espessura de 2
cm.

2.3. ASSENTAMENTO DE PEDRA ALMOFADADA.

As pedras almofadas serão assentadas de forma irregularmente conforme foto de
referência em projeto em todo barrado na extensão da praça.
As pedras começarão a ser instaladas na altura de 1metro e terminando na altura
existente lá hoje fazendo concordância com a escada.

2.4. QUIOSQUE

O Quiosque será confeccionado circular em tijolinho aparente, com um banheiro
central para que a caixa d’água fique por cima dele.

Telhado com duas alturas em telha cerâmica, acabamento da mureta em granito cinza
andorinha com espessura de 2cm mais espelho de 5cm.

Pilares circulares em concreto armado para sustentação de todo telhado. Para
fechamento, todo quiosque será envolto por película de vidro 6mm transparente.

Sua caixa d´água será de 500litros.

2.5. ILUMINAÇÃO

Serão locados os postes ( pintador na cor marrom absoluto) sitados em projeto para
que possam iluminar a praça ( lâmpadas empalux 100w).
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2.6. LIMPEZA FINAL DA OBRA
Será executada a limpeza da obra.

3. OBSERVAÇÕES
3.1. A execução da obra deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado, as etapas
de execução deverão seguir o cronograma “CRONOPLE” aprovado, não serão possíveis
reprogramações nos projetos e no cronograma, a liberação do pagamento somente
será efetuada com a conclusão de cada etapa do cronograma, não sendo possível
pagamento ‘parcial” de qualquer etapa.

Pequeri, 22 de Junho 2022.

_________________________
GLAUCO BRAGA FÁVERO
Prefeito Municipal de Pequeri

_________________________
DERICKS FRANÇA
Engenheiro Civil CREA MG 248814/MG

_________________________
PAULO ROBERTO LOPES SEVAROLI
Arquiteto e Urbanista CAU MG A182917-3
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