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MEMORIAL DESCRITIVO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA 
FECHAMENTO DE ÁREA VERDE/A.P.P. COM CERCA (EM MADEIRA ROLIÇA 
TRATADA E ARAME FARPADO/GALVANIZADO, NO MUNICÍPIO DE 
PINHEIRO PRETO. 

Este material objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais a 

serem empregados no fechamento de cerca com madeira de eucalipto roliça e arame 

farpado/liso. 

 

RESUMOS DOS SERVIÇOS 

 

Este material refere-se a todos os materiais e serviços, visto que serão apenas 
fechadas as áreas abertas, com palanques de madeira roliça de eucalipto tratado e 
arame farpado/liso ,  tudo conforme o memorial descritivo e Especificações Técnicas 
que segue abaixo: 

 
01 - GENERALIDADES : 

 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas pôr cotas, prevalecerão sempre às últimas. 

Caberá a empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção. 
E de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, alvará, certidões e 

licenças, evitando interrupções pôr embargo. 

Assim como ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamentos e demais elementos que interessam ao serviço. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização , no que concerne às fases de 

execução do projeto. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas especificas, projeto, 

caderno de encargos e este memorial. 

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 

Será de responsabilidade do construtor o cálculo da estrutura de elementos da edificação, tudo 

de acordo com as normas brasileiras, NBRs, Cadernos de Encargos, seguindo-se as orientações previas 

do Eng. Responsável da Prefeitura Municipal, devendo os mesmos serem encaminhados para 

aprovação final do engenheiro fiscal, da Prefeitura Municipal 

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais 

de calculo estejam aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal 

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos 

pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal. 

Fica estabelecido como fck mínimo 20 Mpa. 
A qualquer momento a fiscalização poderá solicitar corpos de provas de concreto e outros 

materiais, sendo que os custos de sua obtenção e demais ensaios de verificações deverão  ser  

custeados integralmente pela empreiteira. Em caso do não atendimento imediato dos ensaios 

solicitados serão suspensos à execução imediata dos serviços, até a liberação da fiscalização. 

Para facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em o Eng. 

Responsável pela obra estará na mesma. Este horário será fixado entre o Eng. Fiscal da Prefeitura 

Municipal e a contratada, devendo o mesmo estar compreendido no período das 8 até as 12 e das 13 

até as 17 horas, deverá ser diário (de segunda a sexta feira) e no mínimo de 4 horas diárias sempre no 

mesmo horário. 

As normas NTAs encontram-se na pagina da AMARP www.amarp.org.br 



01 – CERCA: 
 

01.01. MADEIRA ROLIÇA TRATADA, EUCALIPTO h=2,20m  D=8 a 11cm: 
 

São 300 Postes (D=8 a 11cm) de Madeira Roliça Tratada em Eucalipto, na 

altura de 2,20m, dispostos a cada 3m de vão, totalizando 870,00m de extensão, conforme 

projeto. 

01.02. MADEIRA ROLIÇA TRATADA, EUCALIPTO h=2,20m  D=15 a 18cm: 
 

São 27 Postes (D=15 a 18cm) de Madeira Roliça Tratada em Eucalipto, na 

altura de 2,20m, dispostos a cada mudança de direção (mestre), percorrendo os 870,00m de 

extensão, conforme projeto. 
 

 

01.03. ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 20: 
 

Será executado em Arame Farpado Galvanizado, dispostos em 4 linhas 

espaçados a cada 25cm, fixado por grampo Aço liso, totalizando 3480m de extensão. 
 
 

01.04. ARAME LISO GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M): 
 

Será executado em Arame Liso Galvanizado, dispostos em 1 linha inferior 

(base do poste) espaçados a cada 25cm, fixado por grampo Aço liso, totalizando 870m de 

extensão. 

 
01.05. GRAMPO DE AÇO LISO 1” x 9”: 

 

Será utilizado para a fixação dos Arames Farpados e Arames Lisos, em toda a 

extensão da cerca, conforme a necessidade. 

 

01.06. CARPINTEIRO/CERQUEIRO: 
 

Foi utilizado como padrão de cálculo 0,2 horas/metro de cerca, totalizando um 

estipulado num total de 174 horas. 

 

01.07. SERVENTE/AJUDANTE C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES: 
 

Foi utilizado como padrão de cálculo 0,3 horas/metro de cerca, totalizando um 

estipulado num total de 261 horas. 
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