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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Gurupi – TO, 01 de dezembro de 2017 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURAÇÃO 

PARTE DO PARQUE MUTUCA II, PARQUE TEMÁTICO: 

TEATRO ARENA, BIBLIOTECA, MESA REDONDA COM 

BANCOS E BANCOS FORMATO “U”, ACADEMIA SEM 

COBERTURA AO AR LIVRE (BASE DE CONCRETO), 

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E PLAYGROUND 

INFANTIL, CICLOFAIXA E PISTA DE COOPER, 

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NOS 

SETORES UNIÃO V, JARDIM FLAMBOYANT, JARDIM 

DAS PALMEIRAS E NOVO HORIZONTE  E MARCO DE 

CONCRETO (0,12 x 0,12 x 2,00) - (DELIMITADOR DA APP 

DO CÓRREGO POUSO DO MEIO LOCAL DE MAIOR 

RISCO DE OCUPAÇÃO) NA CIDADE DE GURUPI-TO. 

 

TEMPO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO:  60 DIAS  

 
 

Este memorial tem por finalidade de descrever os critérios gerais para 

a execução da obra de infraestruturação parte do parque mutuca II, município de 

Gurupi – TO, conforme concebido em projetos anexos.  

O presente memorial descritivo estabelece condições técnicas a 

serem obedecidas na execução dos serviços, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos 

A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e com a liberação 

do Gestor técnico do contrato, todas as despesas de fornecimento e transporte 

de materiais, mão-de-obra, ferramentas, maquinários, equipamentos, leis 

sociais, instalações e acidentes com terceiros, correrão por conta exclusiva da 

empresa contratada, e estão contidos no preço orçado. 
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Deverão obedecidas todas as recomendações, com relação a 

Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras 

(NR), ficará a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem como a 

fiscalização e distribuição de EPI's (Equipamento de Proteção Individual). 

 

PLACA DA OBRA 

Será instalada 1 (uma) placa de obra em chapa galvanizada de 2,80 

m x 1,50 m, fixadas em peca de madeiras.  

Está previsto a construção de um Almoxarifado em chapa de 

madeira compensada de dimensões de 5 x 4 metros. 

Será implantado canteiro de obras dimensionado de acordo com o 

porte e necessidades da obra. O construtor executará a instalação do canteiro 

de obra e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia 

elétrica, cabendo também a ele todas as providências necessárias para tal fim 

junto aos órgãos públicos e concessionárias. Todas as despesas correrão por 

conta do construtor. 

Deverão ser mantidas na obra, em locais determinados pela 

fiscalização, do construtor e dos responsáveis técnicos a serem fixadas em 

local frontal à obra e em posição de destaque. A placa da CAIXA, conforme 

modelo padronizado pela mesma. 

 

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

 

A implantação de rampas de acessibilidade aplica-se a diretriz de 

execução promovendo acessibilidade de espaços urbanos de pessoas 

portadoras de necessidades especiais. Trata-se da descrição do projeto 

executivo considerando a norma especifica de acessibilidade NBR-9050/2004.  

Na construção da rampa de acessibilidade deverá ser empregado 

sistema construtivo moldado “in loco” que permita a conclusão da obra nos 

prazos previstos de acordo com as especificações técnicas (cronograma), 

utilizando mão de obra local não especializada. 
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Deverão ser demolidas as calçadas existentes, em seguida a 

remoção da terra para que crie a rampa com inclinação de 8,33%. As calçadas 

devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem 

faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres.   

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada 

e o leito carroçável.  

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do 

fluxo de pedestres.  

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% A largura dos 

rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres. 

O rebaixamento da calçada em largura inferior até um limite mínimo 

de 1,20 m de largura de rampa.   

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via 

transversal, admite-se o rebaixamento total da calçada na esquina.  

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via 

devem estar alinhados entre si. 

Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de 

calçadas, conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050/94. 

Medição: o serviço será medido em metro quadrado de área aplicada 

conforme largura de projeto. 

 
CALÇADA PASSEIO 

 
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO  

a) Serão retangulares, com dimensões mínimas de 10x20cm, 

espessura mínima de 6cm, com impermeabilidade mínima de 50% e resistência 

mínima de 35 MPa, executado conforme indicação em projeto.  

b) O local do assentamento deverá ser previamente nivelado, estar 

uniforme e compactado c/ soquete ou rolo compactador.  

c) Será assentado sobre leito de areia com, no mínimo, 5 cm de 

espessura, devendo ser ajustado e nivelado com o auxílio de martelo de 

borracha.  
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d) No caso de corte deverá ser usada ferramenta adequada, tipo 

Policorte ou similar.  

f) Deverão ser arrematados com meio-fio pré-moldado de concreto: 

as bordas externas do passeio, o perímetro dos poços de visita, bocas de lobo e 

o canteiro para árvores.  

g) Após o assentamento deverá ser rejuntado com areia e 

compactação final.  

h) Os blocos de concreto pré-moldados devem atender as 

especificações da NBR 9780 e 9781.  

i) Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com 

peças pré-moldadas de concretos, os serviços devem ser protegidos contra a 

ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam 

danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação. 

 
PISO TATIL 

Placas de concreto pré-moldado, pigmentado, sendo a cor amarela o 

piso de alerta, e na cor vermelha o direcional, com dimensão de 0,20x0,20m, 

espessura da peça entre 20 a 30mm, altura do relevo entre 2,5 a 5mm, deve 

atender a NBR 9050/2004. As peças deverão ter cantos vivos sem distorções ou 

perdas de material, sem rebarbas; as superfícies deverão ter cor uniforme e 

formar um plano contínuo, sem fissuras, ninhos, vazios, bordas quebradas, 

lascamentos ou corpos estranhos. Os pigmentos devem resistir à alcalinidade 

do cimento, exposição aos raios solares e intempéries. Deverá ser instalada 

sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas, conforme projeto e 

seguindo as recomendações da NBR 9050/94.  

O piso tátil deverá ser assentados sobre o contrapiso devidamente 

curado, assentados com argamassa de assentamento, nivelado com o piso  

existente. Seguir orientação do gestor e medidas do projeto. Após a colocação 

do piso deverá ser executado o rejunte entre as peças e o piso existente. 
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TEATRO ARENA 

Ser constituído por ARQUIBANCADA e pelo PALCO. 

 

ARQUIBANCADA 

Ser realizado a regularização e compactação do solo, assim a 

fundação ser realizado por radiers constituído por uma tela de aço soldada 

nervurada CA-60 Q196 com concreto produzido em in loco com 20 MPA, e 

utilizando tijolo alvenaria estrutural 14x19x29 6 furos de acordo o projeto, 

com a utilização de preenchimento do aterro de solo compactado.   

Após a conclusão da etapa anterior ser acabado por chapisco logo 

após com o acabamento de argamassa.  

 

PALCO 

Sendo executado com a utilização de tijolo alvenaria estrutural 

14x19x29 6 furos ser utilizado para ser executado para degrau, assim o 

palco ser executado com tela de aço soldada nervurada CA-60 Q196 com 

concreto produzido em in loco com 20 MPA, com inclinação de 2% para 

área externa, para que se evite o acumulo de água. 

 

PAISAGISMO (PLANTIO GRAMA) 

Ser executado o plantio da grama após o preparo do solo, com 

utilização de mão de obra não especializada com uso de matérias de 

enxada, pás, compactadores. 

 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA E PLAYGROUND INFANTIL 

 

Todos os equipamentos e aparelhos deveram seguir as 

especificações de cada item descrito abaixo: 

 

ALONGADOR 3 ALTURAS: 
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Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membros 

superiores. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos 

e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ 

e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando insensível a 

penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincados em preto 

SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de 

superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em 

poliéster de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e 

PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura:2235 mm/ 

Largura:1258 mm/ Profundidade: 1408 mm / Peso: 26,58kg / Área: 1,77 m. 

 

MULTIPLO EXERCITADOR: 

Fortalece, alonga e aumenta a flexibilidade dos membros superiores 

e inferiores.Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado; 

Supino inclinado Sentado; Rotação vertical; Puxada alta. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono 

de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2” e 1”, com espessuras mínimas 

de 2,00 mm; assentos esteira em tubo oblongo 48x20x1,50 mm; assento 

redondo em chapa 14; contrapesos em chapa 3/8; orifícios tubulares: 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-

o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para 

rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a 

tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando 

misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado 

DIMENSÕES: Altura: 1650 mm / Largura: 993 mm / Profundidade: 2620 mm / 

Peso: 93,19 kg / Área: 2,60 m². 

 

REMADA SENTADA: 



7 
 

 

Fortalece a musculatura das costas e ombros. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono 

de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 2”, 1” ½ e 3/16 com espessuras 

mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e 

móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; 

utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo 

ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de 

superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em 

poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e 

PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES:Altura: 859 mm / 

Largura: 763 mm / Profundidade: 918 mm / Peso: 21 kg / Área: 0,72 m². 

 

CAVALGADA INDIVIDUAL:  

Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores 

e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. ESTRUTURA METÁLICA: 

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta 

resistência, sob dimensões de 2” ½, 2”, 1” ½, ¼ e 1” com espessuras mínimas 

de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis 

blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando 

eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo 

MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método 

eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência 

a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: 

Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1180 mm / Largura: 477 mm / Profundidade: 

550 mm / Peso: 22 kg / Área: 0,27 m. 

 

SURF DUPLO:  

Melhora a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris 

e região lombar. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de 

tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 

1” ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 
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extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando 

insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para 

rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a 

tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando 

misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado 

DIMENSÕES:Altura:1236 mm/ Largura:946 mm/ Profundidade:835,5 mm/ 

Peso:26kg / Área: 0,8 m². 

 

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA:  

Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos cotovelos. 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas 

em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ e 3/16 

com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 

penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos 

duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento 

especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 

resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: 

Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: 

Altura:1370 mm /Largura:1190mm /Profundidade: 1160mm /Peso:20.01 kg 

Área:1,40 m². 

 

ROTAÇAO VERTICAL DUPLA: 

 Aumenta a mobilidade das articulações dos ombros e dos 

cotovelos. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos 

e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1”, ¾ 

e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 

penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos 

duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento 
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especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 

resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: 

Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 

1840 mm/Largura:751,25 mm/. 

 

 

ESQUI TRIPLO:  

Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros 

superiores e melhora a função cardiorrespiratória. ESTRUTURA METÁLICA: 

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta 

resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” ½ e 1” com espessuras mínimas de 

2,00 mm e tubo 50x30x1,50 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, 

inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração 

de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) 

SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de 

superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em 

poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e 

PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1489 mm / 

Largura: 2115 mm / Profundidade: 1248 mm / Peso: 95 kg / Área: 2,63 m. 

 

CAMINHADA INDIVIDUAL:  

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve 

coordenação motora. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a 

partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 

2” ½, 2” e 1” ½ com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 

Extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 

tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 

usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático 

epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a 

meteorização. COMPONENTES: Polipropileno PARAFUSOS: Aço Zincado 
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DIMENSÕES: Altura: 1250 mm / Largura: 840 mm / Profundidade: 500 mm / 

Peso: 25,13 kg / Área: 0,42 m². 

 

PRESSÃO DE PERNAS DUPLO: 

Fortalece a musculatura das coxas, quadris e pernas. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2” e 3/16 com 

espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 

insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 

para rolamentos duplos (Tipo ZZ) SOLDA: Processo MIG. PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superfície para o método 

eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 

resistência a meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e PVC 

Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1433 mm / 

Largura: 350 mm / Profundidade: 2027 mm / Peso: 36 kg / Área: 0,71 m². 

6.11 VOADOR PEITORAL COM DORSAL PNE: 

Fortalece as musculaturas do peito, costas e braço. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 1” ½, 1” e 3/16 

com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 

insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 

para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superfície para o método 

eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta 

resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e PVC 

Flexível 

PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1237 mm / Largura: 

1026 mm / Profundidade: 1026 mm / Peso: 21 kg / Área: 1,05 m² 

Profundidade: 1026 mm / Peso: 21 kg / Área: 1,05 m. 
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6.12 DESENVOLVIMENTO COM PUXADA ALTA: 

Fortalece as musculaturas do peito, costas e braço. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1 ½, 1” e 3/16 com 

espessuras mínimas de 2,00 mm; contrapeso e chapa 3/8; orifícios 

tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em 

chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos 

maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: 

Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície 

para o método eletrostático epox utilizando misturas de 

resinas em poliéster de alta resistência a meteorização 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço 

Zincado DIMENSÕES: Altura: 1562 mm / Largura: 1242 mm / 

Profundidade: 894 mm / Peso: 23 kg / Área: 1,1 m². 

6.13 REMADA PARA PNE: 

 Fortalece a musculatura das costas e ombros. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” ½, 1” e 3/16 com 

espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades 

superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 

insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados 

para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superfície para 

o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster 

de alta resistência a meteorização COMPONENTES: Polipropileno e 

PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 1230 

mm / Largura: 865 mm / Profundidade: 900 mm / Peso: 27 kg / 

Área: 0,79 m². 

6.14 SUPINO PARA PNE: 
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Fortalece a musculatura peitoral e dos ombros e braços. 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e 

chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2” ½, 1” 

½, 1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 

tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 

usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG 

PINTURA: Submetido a tratamento especial de 

superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 

resinas em poliéster de alta resistência a meteorização 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço 

Zincado DIMENSÕES: Altura: 940 mm / Largura: 775 mm / 

Profundidade: 953 mm / Peso: 22 kg / Área: 0,74 m. 

6.15 ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA 

PNE: 

Aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. 

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e 

chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½, 2”, 

1”, ¾ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, 

tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e 

usinados pararolamentos duplos (Tipo ZZ). SOLDA: Processo MIG 

PINTURA: Submetido a tratamento 

especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando 

misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço 

Zincado DIMENSÕES: Altura: 1315 mm / Largura: 1320 mm / 

Profundidade: 1320 mm / Peso: 18 kg / Área: 1,75 m² AS19AZAM 1,00 

pç 1.389,00 1.389,00 Profundidade: 1320 mm / Peso: 18 kg / Área: 1,75 

m² 

6.16 BALANÇO SINK 2 LUGARES:  
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Permite a criança desenvolver o autocontrole, desenvolve as 

habilidades motoras, o controle do corpo, o equilíbrio e coordenação, 

estimula a imaginação e segurança nos movimentos. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 2”1/2, 2”, 1”, 1/4 e 3/16, 

com espessuras mínimas de 2,00mm; rolamentos duplos (tipo ZZ); 

correntes zincadas; orifícios tubulares: extremidades superiores, 

inferiores e móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 

penetração de água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a 

tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox 

utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a 

meteorização. COMPONENTES: Polipropileno e Assento em Madeira 

Tropical; PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: Altura: 2900 mm / 

Largura: 1815 mm / Profundidade: 3825 mm / Peso: 71 kg / Área: 5,26 

m. 

6.17 MINI ESCORREGADOR INFANTIL: 

Permite a criança desenvolver o autocontrole, desenvolve as 

habilidades motoras, o controle do corpo, o equilíbrio e coordenação, 

estimula a imaginação e segurança nos movimentos. ESTRUTURA 

METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço 

carbono de alta resistência, sob dimensões de 3” ½ , 2”1/2, 1”1/2, 1” e 

3/16, com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: 

extremidades superiores, inferiores e 

móveis, blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de 

água. SOLDA: Processo MIG PINTURA: Submetido a tratamento 

especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando 

misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. 

COMPONENTES: Polipropileno e Madeira Sintética; PARAFUSOS: Aço 

Zincado DIMENSÕES: Altura: 2071,75mm / Largura: 438,1 mm / 

Profundidade: 2100 mm / Peso: 41 kg / Área: 2,00 m². 

6.18 GIRA – GIRA:  
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Desenvolve as habilidades motoras das crianças, o controle do 

corpo, o equilíbrio e coordenação, estimula a imaginação e segurança 

nos movimentos. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a 

partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 

dimensões de 3” ½, 1” ½, 1” e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 

mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis 

blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; 

utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ) 

SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de 

superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de 

resinas em 

poliéster de alta resistência a meteorização. COMPONENTES: 

Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço Zincado DIMENSÕES: 

Altura: 710 mm / Largura: 1520 mm / Profundidade: 1520 mm / Peso: 37 

kg / Área: 2,31 m. 

6.19 GANGORRAQUATROLUGARES: 

Desenvolve as habilidades motoras das crianças, o controle do 

corpo, o equilíbrio e coordenação, estimula a imaginação e segurança 

nos movimentos. ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a 

partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 

dimensões de 3” ½, 2”, 1” ½, ¼ e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 

mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis 

blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; 

utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). 

SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento 

especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando 

misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. 

COMPONENTES: Polipropileno e PVC Flexível PARAFUSOS: Aço 

Zincado DIMENSÕES: Altura: 1040 mm / Largura: 300 mm / 

Profundidade: 2821 mm / Peso: 27 kg / Área: 0,85 m². 
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Na certeza do atendimento, agradecemos antecipadamente. 

Atenciosamente 

 

____________________ 

WELITON DIÊGO ALEGRE DO NASCIMENTO 

Engenheiro Civil 

CREA 309925/AP-TO 


