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MEMORIAL DESCRITIVO 
GRAMA PARA PRAÇAS E OUTROS LOCAIS PUBLICOS
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GRAMA PARA PRAÇAS E OUTROS LOCAIS PUBLICOS
Local: Diversas praças e locais públicos

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Tramandaí

1. INTRODUÇÃO
Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos 

serviços  de  fornecimento  de  EQUIPAMENTOS,  FERRAMENTAS,  MÃO  DE  OBRA  E 

MATERIAIS NECESSÁRIOS para execução dos serviços, o objetivo de:

1.  Aquisição de grama do tipo ferrinho e tapete para  plantio  em diversos locais  do 

município de Tramandaí.

Por qualquer omissão deste documento, prevalecerá o uso das especificações feitas 

pelas normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
Deverão ser observadas rigorosamente as disposições do memorial descritivo, valendo 

estas como transcritas fossem no contato da obra.

O dimensionamento e a organização da mão de obra,  para execução dos diversos 

serviços  serão  atribuições  da  empresa  contratada,  que  deverá  considerar  a  qualificação 

profissional, a eficiência e a conduta no canteiro de obras.

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, 

legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre 

a natureza dos serviços.

A  fiscalização  poderá  exigir  da  empresa  contratada  a  substituição  de  qualquer 

empregado do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução 

das tarefas, bem como por conduta inadequada a boa administração do canteiro.

Todos  os  equipamentos,  ferramentas,  máquinas  e  mão  de  obra,  salvo  disposição 

contrária serão fornecidos pela empresa contratada.

As providências,  despesas para instalações provisórias,  necessárias  à execução da 

obra, serão de competência e responsabilidade da empresa.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela 

fiscalização,  devendo  a  empresa  contratada  providenciar  a  demolição  e  reconstrução 

necessárias, imediatamente após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de 

normas de trabalho e demais documentos.
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Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da 

secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos.

2.2 Uso de equipamentos de segurança Coletivo e Individual:
Será exigido no local de trabalho o isolamento de área de trabalho e o uso obrigatório 

dos  equipamentos  em conformidade  com  as  características  de  trabalho,  os  equipamentos 

deverão  usados  com todos  os  dispositivos  de segurança.  Os equipamentos  de segurança 

individuais serão obrigatórios, (botinas) conforme recomendação da NR-18. 

2.3 Prazos:
Cada serviço  deverá  ser  executado conforme solicitação da secretaria  de obras  no 

prazo máximo de 60 dias (para cada solicitação).

2.4 Materiais
Todo o material, equipamentos e mão de obra deverão ser fornecidos pela empresa 

vencedora do certame.

Nos preços unitários apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com mão 

de obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, administrações 

despesas  indiretas,  encargos  diversos  e  todos  os  eventuais  necessários  para  a  perfeita 

execução dos serviços.

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Grama ferrinho

Deverão ser plantadas as placas de grama. As placas ou rolos de grama deverão estar 

em  perfeito  estado  fitossanitário,  sem  apresentar  sintomas  de  doenças,  deficiências 

nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que 

possam vir a infestar as áreas do gramado.

As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas 

partes. 

O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada 

à obra. O terreno a ser gramado deverá ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm 

abaixo do nível final para garantir a homogeneidade no plantio.
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Deverá estar limpa de entulhos e pedras e receber uma camada de 10 cm de terra 

preparada. Esta terra deverá ser misturada com (“cama de aviário na proporção de 20%”). 

Todos  os  buracos  deverão  ser  corrigidos  antes  da  colocação  das  placas,  inclusive 

aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra deverá ser 

levemente umedecida antes da colocação das placas. Após o plantio o gramado deverá ser 

“batido” para favorecer uma melhor fixação e deverá receber uma camada de 5 kg por m² de 

substrato de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. Os recortes do 

gramado  deverão  ser  feitos  com  o  auxílio  de  um  facão  bem  afiado  que  permitirá  o 

acompanhamento das curvas apresentadas no projeto paisagístico. As juntas de gramado do 

piso de paralelepípedo deverão ser implantadas após o término do assentamento das pedras e 

retirada de todo e qualquer resto de obra que existir pelo caminho. 

O gramado recém implantado deverá receber regas diárias abundantes durante a obra. 

O tipo de grama a ser utilizada é o tipo grama FERRINHO

3.2 - Grama tapete

Deverão ser plantadas as placas de grama. As placas ou rolos de grama deverão estar 

em  perfeito  estado  fitossanitário,  sem  apresentar  sintomas  de  doenças,  deficiências 

nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que 

possam vir a infestar as áreas do gramado.

As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas 

partes. 

O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada 

à obra. O terreno a ser gramado deverá ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm 

abaixo do nível final para garantir a homogeneidade no plantio.

Deverá estar limpa de entulhos e pedras e receber uma camada de 10 cm de terra 

preparada. Esta terra deverá ser misturada com (“cama de aviário na proporção de 20%”). 

Todos  os  buracos  deverão  ser  corrigidos  antes  da  colocação  das  placas,  inclusive 

aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra deverá ser 

levemente umedecida antes da colocação das placas. Após o plantio o gramado deverá ser 

“batido” para favorecer uma melhor fixação e deverá receber uma camada de 5 kg por m² de 

substrato de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. Os recortes do 

gramado  deverão  ser  feitos  com  o  auxílio  de  um  facão  bem  afiado  que  permitirá  o 

acompanhamento das curvas apresentadas no projeto paisagístico. As juntas de gramado do 
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piso de paralelepípedo deverão ser implantadas após o término do assentamento das pedras e 

retirada de todo e qualquer resto de obra que existir pelo caminho. 

O gramado recém implantado deverá receber regas diárias abundantes durante a obra. 

O tipo de grama a ser utilizada é o tipo grama FERRINHO

4 ENTREGA DO SERVIÇO

Caberá à fiscalização da prefeitura o acompanhamento dos trabalhos visando verificar o 

atendimento total às ordens de serviços emitidas quando ao número de operários, qualidade 

dos serviços efetuados.

A  fiscalização  terá  poderes  para,  nos  locais  de  trabalho,  proceder  qualquer 

determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, assim como, ingerência 

sobre os funcionários da contratada.

Os serviços deverão ser entregues limpos e em perfeitas condições sendo recebidos, 

os trechos, após vistoria técnica realizada “in loco” pelo Departamento de Engenharia.

Tramandaí, 26 de Novembro de 2018.

_______________________

Eng. Civil Guilherme da Rosa

CREA-SC 130.237-6
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