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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. GENERALIDADES. 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os 

projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem 

empregados na construção. 

A execução dos serviços obedecerá as normas e métodos da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas). 

      Em caso de divergência prevalecerá:  

a) Os desenhos de menor escala; 

b) As cotas sobre as medidas em escala; 

c) Estas especificações. 

 

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados 

nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante. 

 

2. INFRAESTRUTURA 

 

PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 E MALHA 2 ” E 

MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, I NCLUSO 

FERRAGENS. 

 

1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical 

(m²). 

2) O item remunera o fornecimento de portão de abrir em tela de arame 

galvanizado nº12, malha de 2”, cadeado com haste de aço 50 mm, pintura esmalte 
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sintético para metal; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a 

instalação completa e fixação do portão.  

 

CERCAMENTO COM MOURÕES DE MADEIRA 10X15 CM, 

ESPAÇAMENTO DE 2,50 M, ALTURA LIVRE DE 1,50 M, CRAV ADOS A 

0,5M, E ESTICADORES COM 20 CM DE DIAMETRO E 2,50 METROS DE 

COMPRIMENTO SENDO 1,50 METROS DE ALTURA LIVRE E 1 M ETRO 

CRAVADO, CRAVADOS A CADA 50 METROS E NAS EXTREMIDAD ES, 

BEM COMO NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA CERCA COM: 

9 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 

 

1) Será medido por comprimento de cerca executada (m). 

2) O item remunera o fornecimento de mourões de " Ecalyptus tereticornis, Eucalyptus 

citriodora, Eucalyptus saligna " (conhecido como eucalipto), com dimensões mínimas de 10X15 

x 250 cm, cravados a 50cm num espaçamento máximo de 2,50 m; arame farpado galvanizado 

fio 14 BWG, para nove fiadas; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução 

dos serviços de limpeza do terreno; perfuração para colocação dos mourões; alojamento dos 

mourões  e esticadores, com um mínimo de 0,50 metros de recobrimento para os mourões e 1,00 

metro para os esticadores, reaterro, regularização e compactação do terreno. 

 

3. PLANTIO DE CERCA VIVA. 

 

PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA ENTRE 15 A 20 

CM COM 5 UNID./M (SANSÃO DO CAMPO). 

1) Será medido por comprimento de cerca executada (m). 

 

2) O item remunera o fornecimento e plantio de mudas de “Sansão do Campo” na 

proporção de 5 mudas por metro de cerca (espaçamento de 20 cm entre mudas); 

materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, bem 

como adubo na proporção de 50 gramas por muda e calcareo na proporção de 150 

gramas por metro quadrado de área de cerca viva. 

3) o item remunera tambem a manutenção das mudas por um período de 3 meses, 

incluindo irrigação das mudas, controle de formigas, coroamento da mudas. 
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PLANTIO DE CERCA VIVA COM  MUDAS DE EUCALIPTO "EUCA LYPTUS 

CITRIODORA"  DE ALTURA 15 A 20 CM COM 1 UNID./M . 

(1) Será medido por comprimento de cerca executada (m). 

 

2) O item remunera o fornecimento e plantio de mudas de “EUCALYPTUS 

CITRIODORA ” na proporção de 1 muda por metro de cerca (espaçamento de 100 cm 

entre mudas); materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos 

serviços, bem como adubo na proporção de 50 gramas por cova e substrato orgânico na 

proporção de 1kg por cova. 

3) o item remunera tambem a manutenção das mudas por um período de 3 meses, 

incluindo irrigação das mudas, controle de formigas, coroamento da mudas. 
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