
1 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 01.613.167/0001-90 
              

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Parque Infantil Colorido 

Local: Á. INSTITUCIONAL-03 -PARQUE RESIDENCIAL CRISTO 

REI 

O Parque será implantado em área de fácil acesso, central e com acessibilidade garantida de 

acordo com o projeto de implantação. Será protegido por mureta em alvenaria, alambrado 

na face superior, portões com abertura no sentido de fuga. O piso de amortecimento será 

por uma camada areia de 30 cm colocada sobre camada drenante de brita graduada de 20 

cm. Comporão o projeto dos serviços assim especificados: 

1) Mureta de Contenção e apoio do Alambrado: 

Será executado em todo o entorno que delimita a área do Parquinho. Será em tijolos furados 

de 6 furos (9x14xx19), paredes de 14,0 cm, assentados com  argamassa de assentamento 

será mista, cal, areia e cimento, (1:4+130kg cim./m3). Os pilares serão 14x20 cm, armados 

com 4 barras de 10,00mm e estribos de 4,2 mm a cada 15 cm. A cinta do respaldo do 

arrimo será de 14x14cm, armadas com 4 barras de 6,3mm, estribadas com 4,2mm a cada 

15cm. O concreto deverá ter resistência mínima de 20mpa. O muro será com chapiscado de 

cimento e areia (1:3),  com pintura em látex acrílico na face exposta e pintura com tinta a 

base de betume onde estiver em contato com a terra ou areia. 
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2) Alambrado: 

Será em tela galvanizada no fio 12 BWG, com 1,85 m acima da mureta, em malha de 

5x5cm, diagonal, presa por arame nº 16 BWG em estrutura de tubos horizontais de 2” x 

1,55mm e verticais de 1/1/2”x1,55mm. Os tubos serão fixados no concreto dos pilares da  

mureta. O portão terá abertura para fora, sentido de fuga e terá porta cadeado em seu fecho, 

com ferrolho na parte inferior para travamento da folha batente. 

 

3) ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COM DETALHAMENTOS 

 

 

PARQUE INFANTIL COLORIDO, ESTRUTURA DE MADEIRA PLÁSTICA, 

COM 07 PLATAFORMAS MAIS BRINQUEDOS DESCRITOS ABAIXO: 
 
Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 

110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e 

Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 
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4- Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 

1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico 

reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao 

nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de cone) diâmetro de 1570mm x 

896mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 

1-Plataforma, tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm 

x 2500 mm; Telhado (Cobertura formato de cone) diâmetro de 1570mm x 896mm em 

polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; 

1-Plataforma, tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm 

x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm1 

patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero 

reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 

1200 mm; sem cobertura; 

1-Plataforma auxiliar, tipo MP, com 2 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 

110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e 

assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em 

relação ao nível do solo 400 mm; 

1-Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm 

estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de 

espessura, ângulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos 

retos.  Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 

1- Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno 

rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno 

rotomoldado cor colorido. 

1- Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor 

colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em 

polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 

750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido. 

1-Escorregador espiral (Caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e 

largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em 

polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço 

galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm. 01  
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Patamar (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor 

itaúba; 2 Guarda corpo com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com  

parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 

1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento 

1-Escorregador reto com dimensão de 2700mm x 500mm de largura, seção de deslizamento 

com largura de 390mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal 

de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 

1- Escalada, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular diâmetro 

1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 

mm Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1”, galvanizado. Cor colorido. 

1- Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor 

colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm 

em polietileno rotomoldado cor colorido; 

1- Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor 

colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em 

polietileno rotomoldado cor colorido 

1-Rampa de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm de 

comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura 

de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura 

1-Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho 

de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço 

galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras 

verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido 

1-Passarela de cordas com dimensão de 2000mm de comprimento x largura de 800mm, 

com estrutura de sustentação horizontal com 2 tubos metal galvanizado diâmetro de 1.1/4 

de polegada 2mm de espessura com pintura eletrostática cor colorido; Corda de PET de 

diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 

1-Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de 

largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) 
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em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e 

espessura de 1,95mm; 

1- Escada tipo curva; Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e 

dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 

degraus em formato semicircular côncavo e convexo pintura eletroestática cor colorida; 

1- Escada, tipo horizontal, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", 

e dimensão aproximado de 2000mm de comprimento e largura de 550mm com 10 degraus, 

galvanizado pintura eletrostática, cor colorido. 

4- Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor 

colorido 

1-Circuito de discos, com estrutura em tubo com diâmetro de 42,4 mm em metal 

galvanizado com dimensão 960mm de largura x 2000 mm de comprimento, com 4 tubos 

como haste verticais, e 4 discos de 35cm de diâmetro em polietileno rotomoldado parede 

dupla cor colorido, na parte inferior para fixação ao solo, com correntes galvanizadas a 

quente; 1 Escada marinheiro, em aço galvanizado pintura eletrostática com 4 degraus, 

confeccionado em aço tubular  diâmetro de 1",espessura de parede de no mínimo 1,55 mm,  

e cor colorido 

2-Conjunto de pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1”, galvanizado. Cor 

colorido 

1-Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos com desenhos 

internos de X e O com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste superior e inferior em 

aço galvanizado pintura eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento 

1- Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno 

rotomoldado cor colorido;5 Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor 

colorido. 

 

4) Base do Parquinho  

 

A fixação dos aparelhos deverá atender as especificações do fabricante. Assim, os 

equipamentos serão fixados por chumbadores em estacas de concreto. Esta área terá 0,30 

metros de espessura de areia. 

 

Tamarana, 02 de abril de 2020. 




