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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Projeto: Construção da Praça João Antônio Leite 

Localização: Distrito de Lagoa do Cedro – Ibipeba Bahia 

Responsável pela elaboração do projeto: Engenheiro Magno Martins 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ibipeba 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente memorial descritivo e especificações de materiais visa estabelecer critérios 

e normas para a construção da Praça João Antônio Leite, localizada no distrito de 

Lagoa do Cedro – Ibipeba/Ba, contemplando a implantação de equipamentos que 

valorizem o desenvolvimento sustentável local integrado, de atividades culturais e as 

práticas esportivas e de lazer. Os espaços projetados têm a finalidade de promover o 

incremento ao comércio local, principalmente os setores agropecuário e artesanal. Para 

um convívio equilibrado e duradouro pensou-se em equipamentos infantis com foco no 

aprendizado lúdico, com acessibilidade e que permita a seus munícipes desfrutar do 

novo ambiente e criar uma alternativa de ocupação ativa, que também poderá ser 

utilizado para outras finalidades culturais. 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 A intenção do projeto foi criar um novo espaço comercial e de convivência 

comunitária que atinja todas as faixas etárias da população e possa se transformar no 

centro de desenvolvimento sustentável do distrito de Lagoa do Cedro – Ibipeba/Ba. 

Neste sentido programou-se espaços multiuso para feiras, exposições e apresentações 

artísticas locais. A praça terá estacionamentos para visitantes e organização do tráfego, 

bem como será reformada a quadra de esportes existente e a construção de uma área 

com caixa de areia onde serão instalados brinquedos infantis inteligentes. A 

iluminação subterrânea e ênfase em arborização foi pensada para trazer mais harmonia 
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e conforto térmico aos ambientes. Reservou-se um espaço para a marca do distrito 

dando atenção a modernidade e vanguarda que lhe é característica. 

As demais áreas da praça serão urbanizadas com um design moderno, com bancos em 

ferro fundido e madeira, mesas em concreto, coletores de lixos e rampas de 

acessibilidade. 

 

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

A execução da obra deverá obedecer às normas técnicas brasileiras (ABNT), as 

especificações deste memorial, aos projetos gráficos e aos padrões estabelecidos pela 

Prefeitura Municipal de Ibipeba. 

 Passeios e caminhos: Serão pavimentados com piso intertravado com 6cm de 

espessura e obedecerão ao especificado em projeto de paginação de piso. As 

guias internas serão em concreto pré-fabricado com as seguintes dimensões 

80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). As 

guias externas serão em concreto pré-fabricado com as seguintes dimensões 

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). 

 O material para aterro da praça, conforme item 2.1 da planilha orçamentária, será 

fornecido pela Prefeitura Municipal de Ibipeba, portanto o valor do item se 

encontra zerado na planilha. 

 Rampas de acessibilidade serão de concreto simples e acabamento desempolado. 

 Palco: Em concreto, com piso de alta resistência e suas laterais revestidas em 

pastilha de porcelana 5x5, conforme projeto técnico. O palco terá um ponto de 

força elétrica para eventuais apresentações artísticas.  

 Bancos: Serão em ferro fundido combinado com réguas de madeira, com as 

dimensões detalhadas em projeto. 
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 Marca (LAGOA DO CEDRO): Letreiro em chapa de ACM com as seguintes 

dimensões 4,30x0,80x0,30m. 

 A placa de inauguração de obra será em alumínio medindo 0,40x0,60m. 

 O alambrado da quadra terá 4,0m de altura e será em aço galvanizado 2’ e 

travessas 1 ¼’, com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 

5x5. A quadra ainda possuirá uma malha em nylon na cobertura. 

  O piso da quadra será pintado com tinta epóxi, conforme projeto de paginação de 

piso. 

 Sistema de iluminação: A iluminação da praça será composta por fiação todo 

subterrânea, contendo postes decorativos. Serão divididos em quatro circuitos, 

sendo dois de postes e dois de refletores da quadra poliesportiva. Os postes 

decorativos possuem 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro 

transparente temperado, com 4,0m e lâmpada de led 50w. 

 Paisagismo: O paisagismo é uma composição de grama esmeralda em tapete com 

árvores e jardineiras, conforme projeto técnico. Buscou-se harmonia com as 

seguintes espécies: árvore oiti, árvore pata de vaca, flores de cravo vermelho, 

árvore do viajante e ipê amarelo.  

 Parque infantil: Buscou-se a instalação de brinquedos lúdicos, que visam o 

desenvolvimento educacional e comportamental de crianças. Os equipamentos 

serão em eucalipto tratado e contém os seguintes brinquedos: gangorra dupla, 

escada horizontal com teia, balanço duplo, gira-gira e um play aventura. 

 

FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da obra será realizada pela Prefeitura Municipal de Ibipeba, conforme 

previsto em instrumento licitatório a ser publicado. 


