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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MEMORIAL DESCRITIVO,

PRAÇA LIBERDADE

1. DADOS CADASTRAIS

PRAÇA LIBERDADE

Nome Empresarial: Prefeitura de Parnamirim

Endereço: Avenida Paulo Afonso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsln, Liberdade, Parnamirim/RN

CNPJ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

a) AUTORA DO PROJETO

Stephan O'Brien Brito, CAU A40258-3.

Assinatura:

3. MEMORIAL DESCRITIVO

o projeto arquitetônico da praça consta da urbanização de uma área pública de

907,29m2, localizada na Avenida Paulo Afonso no bairro de Liberdade, Parnamirim.

O projeto possui passeios públicos amplos com áreas de convivência com bancos,

academia ao ar livre e pista para atividade com 145,62 m de extensão. Com isso

melhorando a qualidade de vida das pessoas que residem na região criando um espaço

público para o lazer e a atividade física.
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4. MATERIAIS

a) Piso

Serão utilizados dois tipos de piso: contra piso com cimentado rústico frisado e

bloco intertravado.

b) Instalações Hidráulicas

- Ponto de água fria para jardim em praças e afins, com tubulação de pvc e

conexões sob o solo, DN 25mm, incluso escavação e reaterro, caixa .40x.40 e torneira;

- Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto,

dimensões internas: 0,40xO,40xO,40para rede de esgoto.

c) Instalações Elétricas

- Postes de concreto seção circular com altura de 5m;

- Caixas de passagem .30x.30x.40 com tampa e dreno brita.

d) Pintura

- Caiação em meio fio;

- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com

microesferas de vidro.

e) Diversos

- Plantio de grama esmeralda em rolo;

- Limpeza final da obra.

5. SOLUÇÕES DIVERSAS

o fornecimento de água será feito pela CAERN.

O fornecimento de energia elétrica será feita pela COSERN.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOP

MEMORIAL DESCRITIVO

URBANIZAÇÃO NO BAIRRO DE BOA ESPERANÇA

1. PROJETO

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE BOA ESPERANÇA

Proprietário: Prefeitura de Parnamirim

Endereço: Rua 06 de janeiro, sIno,Boa Esperança, Parnamirim/RN

CNPJ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

a) AUTOR DO PROJETO

Stephan O'Brien Brito CAU: A40258-3

3. MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto arquitetônico abrange a urbanização de uma área pública de 6.264,38m2,

localizada nas rua 6 de janeiro, no bairro de Boa Esperança, Parnamirim.

O projeto foi dividido em setores para tentar aproveitar o máximo do seu potencial,

dessa forma a quadra foi centralizada no terreno e os demais equipamentos urbanos

distribuídos no lote.
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4. MATERIAIS

a) Piso

A pavimentação será em piso cimenticio demarcados em projeto.

b) Instalações Hidráulicas

Serão instalados 08 pontos do tipo de água fria para jardim em praças e afins, com

tubulação de pvc e conexões sob o solo, DN 25mm, incluso escavação e reaterro, caixa

.40x.40 e torneira;

Em número adequado, caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões internas: 0,40x0,40xO,40para rede de esgoto.

c) Instalações Elétricas

A instalação dos postes será de responsabilidade da secretaria de serviços

urbanos "SEMSUR" durante a execução da obra.

d) Pintura

Serão executados serviços de pintura na mureta em tinta acrílica para exterior na

cor concreto.

e) Diversos

Será executado plantio árvores nativas nas espécies Ipê amarelo e Quaresmeira;

Serão instalados equipamentos de ginástica, coletores de lixo e bicicletários.

Serão executados bancos em concreto conforme detalhes.

Por fim, deverá ser realizada limpeza final da obra.
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5. SOLUÇÕES DIVERSAS
I
I O fornecimento de água será feito pela CAERN.

\ - O fornecimento de energia elétrica será feita pela COSERN.
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MEMORIAL DESCRITIVO

URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO CAMINHO DO ATLÂNTICOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. PROJETO

URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS DO LOTEAMENTO CAMINHO DO

ATLÂNTICO

Proprietário: Prefeitura de Parnamirim

Endereço: Rua Caminho das Falésias,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsln, Cajupiranga, Parnamirim/RN

CNPJ: 08.170.862/0001-74

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

a) AUTOR DO PROJETO

Stephan O'Brien Brito CAU: A40258-3

3. MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto arquitetônico abrange a urbanização de uma área pública de 5.886,00m2,

localizada nas ruas Caminho das Falésias com a rua Caminho das Ondas, no bairro de

Cajupiranga, Parnamirim.

O projeto foi dividido em setores para tentar aproveitar o máximo do seu potencial,

dessa forma a quadra foi centralizada no terreno e os demais equipamentos urbanos

distribuídos no lote.
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4. MATERIAIS

a) Piso

A pavimentação será prioritariamente em bloco intertravado de concreto do tipo

"paver" nas cores grafite e terracota.

Alguns trechos serão executados pavimentação em piso cimenticio demarcados em

projeto.

b) Insta1ações Hidráulicas

Serão instalados 08 pontos do tipo de água fria para jardim em praças e afins, com

tubulação de pvc e conexões sob o solo, DN 25mm, incluso escavação e reaterro, caixa

.40x.40 e, torneira;

Em número adequado, caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões internas: 0,40x0,40xO,40para rede de esgoto.

c) Insta1ações Elétricas

A instalação dos postes será de responsabilidade da secretaria de serviços

urbanos "SEMSUR" durante a execução da obra.

d) Pintura

Serão executados serviços de pintura na mureta em tinta acrílica para exterior na

cor concreto.

e) Diversos

Será executado plantio árvores nativas nas espécies Ipê amarelo e Quaresmeira;

Serão instalados equipamentos de ginástica, coletores de lixo e bicicletários.

Serão executados bancos em concreto conforme detalhes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento - SEMOP

Por fim, deverá ser realizada limpeza final da obra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. SOLUÇÕES DIVERSAS

o fornecimento de água será feito pela CAERN.

O fornecimento de energia elétrica será feita pela COSERN.


