
 
PREFEITURA MUNICIPAL PEIXE-BOI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.149.158/0001-41 

 

_____________________________________________________________________________ 

Av. João Gomes Pedrosa, nº 500, Bairro Centro, Peixe-boi, Pará. 
Contato: 3821-1145/ 3821-1282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO PEIXE-BOI NO 

MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEIXE-BOI/PA 

2021 



 
PREFEITURA MUNICIPAL PEIXE-BOI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.149.158/0001-41 

_____________________________________________________________________________ 

Av. João Gomes Pedrosa, nº 500, Bairro Centro, Peixe-Boi, Pará.  
Contato: 3821-1145/3821-1282 

2 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ........................................................................................................... 3 

OBJETO DA PROPOSTA ............................................................................................... 3 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO ............................................................. 5 

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS ........................................................................ 6 

0.1. ADMNISTRAÇÃO DA OBRA ................................................................................ 6 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES ..................................................................................... 6 

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.................................................................................. 6 

3. PAVIMENTAÇÃO ...................................................................................................... 6 

4. URBANIZAÇÃO ......................................................................................................... 7 

5. CARAMANCHÃO ...................................................................................................... 8 

6. BANCOS E MESA DE CONCRETO.......................................................................... 8 

7. REFORMA DOS BARES E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA ............................ 8 

8. ESCADAS E RAMPAS ............................................................................................... 9 

9. PÓRTICO E CATEIRO ELEVADO DA PRAÇA ...................................................... 9 

10. PLAYGROUND ......................................................................................................... 9 

11. MONUMENTO .......................................................................................................... 9 

12. ELÉTRICO ............................................................................................................... 10 

9. DRENAGEM.............................................................................................................. 10 

14. SERVIÇOS FINAIS ................................................................................................. 10 

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA................................... 11 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL PEIXE-BOI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.149.158/0001-41 

_____________________________________________________________________________ 

Av. João Gomes Pedrosa, nº 500, Bairro Centro, Peixe-Boi, Pará.  
Contato: 3821-1145/3821-1282 

3 

MEMORIAL DESCRITIVO 

APRESENTAÇÃO 

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a 

finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento 

relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.  

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos 

constituintes nos projetos (arquitetônico, elétrico, estrutural, hidro sanitário, 

Pavimentação, etc.), com suas respectivas sequências executivas e 

especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, 

decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos 

por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de 

serviços públicos. 

 

OBJETO DA PROPOSTA  

Este memorial apresenta o estudo para “REQUALIFICAÇÃO DA ORLA 

DO RIO PEIXE-BOI, NO MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI”, no Estado do Pará, 

compreendido na AV. JOÃO GOMES PEDROSA, S/N, ORLA DO RIO PEIXE-

BOI, no bairro Centro. Deste modo, deste modo visa detalhar adequadamente 

as melhorias a serem realizadas neste local, cuja execução deverá seguir o 

projeto urbanístico. O empreendimento requalifica a Orla do Rio Peixe-Boi, com 

área de intervenção no perímetro da Orla num total de 4.597,14m². O conceito 

da intervenção é de valorizar os elementos naturais da paisagem da orla, 

requalificando todo o complexo e aumentando a visibilidade aos milhares de 

visitantes e ao fluxo de turistas. Assim, o projeto prevê a construção de praça de 

alimentação composta por rampas de acesso, playground, reforma e ampliação 

dos banheiros, construção de caramanchões, bancos de concreto e mesas, 

lixeiras, construção da cobertura em estrutura metálica única sobre os bares 

existentes, reforma e adaptação dos bares à nova concepção, instalação de 
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iluminação urbana, além de vários elementos paisagísticos que serão 

implementados no percurso da orla. 

O empreendimento urbaniza a Orla do Rio Peixe-boi, visa o 

desenvolvimento do turismo no município Brasileiro, principalmente por meio de 

adequação da infraestrutura, de forma que permita a expansão das atividades 

turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista, bem como a 

consecução dos objetivos previstos no Plano Nacional de Turismo. Conforme o 

Art. 25 da Portaria MTur Nº 112/2013 está previsto os serviços de execução de 

calçadas, passeios, iluminação pública, diversos equipamentos urbanos como 

bancos em concreto, Floreiras com assento, Lixeiras, reforma dos quiosques 

existentes, construção de praça e readequação dos espaços com novo traçado 

geométrico criando passeios alternativos e espaços sociais de convivência, que 

irá definir a urbanizar a Orla.  

Para comodidade e acesso a orla está previsto também, estacionamento 

acessível e rampas de acessibilidade. Toda a área será dotada de Drenagem 

Profunda e superficial segundo Projeto. O Paisagismo será composto por plantas 

ornamentais, e amplas áreas gramadas. 

 

Croqui de Referência 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A elaboração do projeto arquitetônico seguiu as etapas do processo 

projetual, onde inicialmente foi realizado o levantamento planialtimétrico, in loco, 

e elaboração do programa de necessidades, desenvolvendo assim, um estudo 

preliminar e posteriormente a elaboração do anteprojeto com apresentação de 

um layout. A confecção do projeto executivo com elaboração de detalhamentos 

e cortes, especificação técnica, planilha orçamentária e cronograma físico-

financeiro, se deram após aprovação do estudo preliminar. 

O projeto da nova Orla do Rio Peixe-Boi abrange as intervenções a seguir: 

1 – Área de Intervenção de Requalificação: a área de intervenção de 

requalificação divide-se em urbanística e paisagística, onde a urbanística 

contemplará a execução de passeio em concreto estampado e instalações de 

bancos e lixeiras, e a paisagística atende à execução de canteiros, plantio de 

grama, plantio de árvores e arbustos. 

2 – À Construir: contempla a execução de uma praça de alimentação, escadas, 

rampas de acessibilidade, piso de concreto estampada na área do passeio, 

caramanchão, playground, guarda-corpo, banheiros masculino e feminino sendo 

cada um com seu anexo adaptado para PCD. 

3 – À Demolir: há a necessidade de demolição de calçadas existentes, dos 

banheiros masculino e feminino existentes, laje do palco, bancos, quiosques, e 

remoção de postes metálicos.  

4 – À Construir e Reformar (Remoção de cobertura existente, reforma dos bares 

e construção de nova cobertura): contempla o piso na área dos bares e 

banheiros e a cobertura metálica).  
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DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 
 
0.1. ADMNISTRAÇÃO DA OBRA 

Para a devida execução dos serviços da obra, haverá acompanhamento 

de um engenheiro civil e um encarregado geral que deve permanecer no canteiro 

de obras durante todo o período de execução dos serviços. 

 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Para início dos serviços deverá ser instalada uma placa de obra em lona 

com plotagem gráfica, execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa 

de madeira para o devido armazenamento dos materiais e equipamentos 

utilizados durante a obra. A locação da obra será do tipo planimétrica de linha, 

tendo a utilização de elementos de madeira e prego. 

 
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Para a devida adequação das áreas de revitalização da orla haverá 

necessidade de demolir e retirar algumas estruturas existentes como quiosques, 

rampas, e calçadas e do palco existente.  

 
3. PAVIMENTAÇÃO 

Visando a melhoria de acesso ao Orla, será feita a adequação do piso 

existente as necessidades do local. É necessário a implantação e revitalização 

de piso, nas áreas de estacionamento, e demais áreas especificadas em projeto. 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro 

de 2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com 

segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. O projeto arquitetônico 

baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
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espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 

dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o 

especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, 

sinalizações visuais e táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno 

escolhido; 

• Corrimão duplo, seguindo todas as normas de acessibilidade;  

• Piso Podotátil. 

 

4. URBANIZAÇÃO 

A área de revitalização deverá atender a legislação vigente (Lei Federal 

10.098/ 2000 e NBR 9050) referente à acessibilidade, possibilitando o acesso de 

pessoas portadoras de necessidades especiais. 

Não deverá apresentar obstáculos que dificultem a circulação. Nos 

locais indicados em planta e conforme especificações deverão ser implantadas: 

a) Bancos em concreto armado; 

b) Jardim Vertical, com blocos em concreto armado; 

c) Lixeiras em tela moeda; 

d) Guarda-Corpo; 

e) Caramanchão; 

f) Conjunto de mesa e bancos em concreto; 

g) Escadas e Rampas; 

h) Calçadas; 

 

A intervenção urbanística contempla uma proposta básica para a 

vegetação e as diretrizes para a sua implantação. Trata da supressão de alguns 

exemplares arbustivos, bem como a implantação de novos elementos; como o 

plantio de grama arbustos e árvores; nas áreas de jardim. 
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5. CARAMANCHÃO 

Na urbanização serão instalados três unidades de caramanchões em 

trama de madeira que serão compostos com o conjunto de mesa e banco de 

concreto melhorando o lazer e interação com os espaços. 

 

6. BANCOS E MESA DE CONCRETO 

Serão instalados conjuntos de mesa com banco curvo em concreto ao 

longo dos passeios e nos caramanchões. 

 

7. REFORMA DOS BARES E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA 

Para este trabalho, será necessária a remoção e/ou retirada de: 

revestimento cerâmico, piso cerâmico, tramas de madeira e telhas existentes; a 

fim de ser possível dar inicio ao processo de reforma.  

Após esta etapa, iniciará a reforma dos elementos que permaneceram 

no projeto, tendo paredes e pisos devidamente revitalizados. Porém recomenda-

se que esta etapa só seja executada após a confecção das superestruturas e 

realização da cobertura. 

Visando atender ao projeto aprovado, o banheiro existente sofrerá 

adaptação, visando atender as normas vigentes. E serão construídos mais 2 

banheiros, com suas devidas conexões e acessórios, a fim de atender a 

demanda do local. 

O Sistema de Abastecimento de água atual, consiste em um reservatório 

elevado, com estrutura e laje de concreto armado, possuindo uma caixa d’água 

de PVC de 5.000 L, que alimenta todos os bares existentes. Para reforma dos 

banheiros serão utilizadas novas tubulações de alimentação do Sistema de 

Abastecimento de água possuindo DN 32mm e DN 25mm. 

As instalações de esgotos, compreendendo a execução de todo o 

serviço de captação e escoamento dos refugos líquidos da Orla, consistem em 

tubos em PVC de DN 40mm, 50mm e 100mm, sendo ligados às caixas de 
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passagem em alvenaria com dimensões 50x50cm e 50 cm de profundidade, 

escoando até o novo sistema de Fossa Séptica, Filtro anaeróbico e Sumidouro. 

 

8. ESCADAS E RAMPAS 

Escadas e rampas foram inseridas no projeto para o devido acesso aos 

espaços por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

como orienta a norma ABNT NBR 9050 os dimensionamentos adequados destes 

equipamentos.  

 

9. PÓRTICO E CATEIRO ELEVADO DA PRAÇA 

Para a entrada da orla será instalado um pórtico em estrutura metálica e 

revestida com chapa de ACM em tons degradê na cor verde, seus perfis serão 

fixados em blocos de concreto ciclópico. Em composição ao pórtico, ao seu redor 

haverá canteiros em alvenaria impermeabilizada e revestido com pedra ardósia 

na cor verde o qual receberá plantio de vegetações arbustos.  

 

10. PLAYGROUND  

A implantação de Playground é importante para interação e geração de 

fluxo para áreas públicas de lazer, proporcionando um momento de lazer e 

convívio familiar. É determinante observar os critérios e normas de segurança 

para implantar sua área de lazer dentro das normas de recomendadas 

Todos os materiais a serem empregados deverão estar de acordo com 

as especificações da ABNT, e deverão ser submetidos a fiscalização do setor de 

engenharia municipal para exame e aprovação. No caso de haver algum material 

recusado, a empresa responsável deverá substituí-lo. 

 

11. MONUMENTO 

Será instalado um monumento em fibra de vidro na entrada da Orla, 

conforme representado em projeto. A obra de arte terá o formato de um Peixe-

Boi, mamífero este, que deu nome ao Município. 
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12. ELÉTRICO 

O projeto tem como finalidade promover na orla a adequação de toda 

instalação elétrica às normas vigentes. Visto que foram observadas instalações 

inadequadas com a fiação antiga de cabo cobre 16mm² o qual não estavam mais 

adequada a nova carga de 12.256 VA, sendo substituída por cabo de entrada 

para 25mm² e demais cabeamentos necessários às instalações. As novas 

instalações foram definidas com distribuições gerais de postes, luminárias, 

refletores e seus acessórios.  

 
9. DRENAGEM 

Deverá ser executada a drenagem em toda a extensão da área que 

receberá nova camada de areia, com tubo corrugado de 100mm, 

impermeabilizado com manta tipo Bidim, em vala (30x40cm) envolto de colchão 

de brita.  

As coberturas dos bares, receberão calhas em PVC DN 150mm para 

encaminhamento de água pluvial, que seguirão para a tubulação de descida de 

DN 100mm e, consequentemente, para as caixas de passagens, que são 

interligadas entre si, fazendo o despejo final parte na canaleta existente próximo 

à ponte (à esquerda) e outra parte será despejada no terreno à direita, com caixa 

de dissipação em concreto (área que sazonalmente recebe influência da cheia 

do Rio). 

Os pisos de calçada em concreto, laje da praça e piso em bloket 

receberão queda de 0,5%, com sentido indicados na Planta Geral de Drenagem, 

na prancha DREN 01/01. 

 

 14. SERVIÇOS FINAIS 

Após a conclusão dos serviços deverá ser providenciada a limpeza geral 

da obra com a devida remoção de sobras de materiais, entulhos e demais 

necessidades.  
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JUSTIFICATIVA TÉCNICA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

A planilha orçamentária do projeto desta Orla, tem como referência de 

custos unitários os preços disponibilizados pelo Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custo de Índices – SINAPI, Insumos e Composições de maio de 2021. 

De modo a definir valores de serviços para a Requalificação da Orla do 

Rio Peixe-Boi. Foi considerado o fornecimento e execução de forma assertiva, 

realizando pesquisa de mercado, procedimento expressamente previsto no 

Decreto 7983/2013,  

Para realização das cotações, tomou-se como referência as orientações 

da Instrução Normativa Nº 5, de 27 de junho de 2014, que dispões sobre os 

procedimentos administrativos básicos para pesquisa de preços, onde utiliza-se 

um dos seguintes parâmetros: 

I - Portal de Compras Governamentais  

(www.comprasgovernamentais.gov.br); 

II - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de 

acesso; 

III - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou 

concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de 

preços;  

IV - ou pesquisa com os fornecedores. 

Assim, foi realizada pesquisa com fornecedores, solicitadas formalmente 

via e-mail, cotações distintas para os itens Plataforma flutuante e Frete da 

Plataforma Flutuante. E conforme orientado pelo Tribunal de Contas da União - 

TCU na Cartilha “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de 

obras públicas”, deve-se obter o mínimo de três cotações de fornecedores 

distintos, ficando aqui esclarecido a sua justificativa com as razões da não 

aplicação do disposto na norma. 
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“A pesquisa de mercado deve conter o mínimo de três cotações de fornecedores 

distintos. Caso não seja possível obter esse número de cotações, deve ser 

elaborada justificativa circunstanciada. (Acórdãos 1.266/2011-Plenário, 

837/2008-Plenário e 3.219/2010-Plenário).” (TCU, 2014). 

Ocorre que não houve retorno de todas as solicitações de orçamento, 

como demonstrado em tabela abaixo, devido ser um item de projeto e execução 

com certo grau de dificuldade em decorrência de suas características inerentes 

além de o município a ser atendido ser de difícil acesso, estando os valores das 

cotações indicados no orçamento. 

 
 
 
 

 

_________________________________________ 
LUMA VASCONCELOS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
CAU A140194-7 


