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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
MEMORIAL DESCRITIVO 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA MULHER 
 

 
1. Localização do Equipamento 

 
Foto 01: Localização da Praça. 

 
Fonte: Google Earth. 

 
2. Descrição da Intervenção 

 

O terreno fica localizada na Rua São Cristovão, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. A obra 

consiste em requalificar uma praça com intuito de beneficiar os moradores e os comerciantes do local, 

visto que há 13 barracas de feirantes em funcionamento. Para isso, serão removidos obstruções e 

equipamentos que estão defazados e sem utilidade, fazer a recuperação da área verde e substituir o 

mobiliário urbano. Por fim, para assegurar a assessibilidade de todos, o passeio será demolido e 

executado em  concreto com instalação de rampas e piso tátil.  

Essas mudanças visam a melhoria das condições físicas e estruturais, para assim, proporcionar 

melhor qualidade do espaço e interação social de maneira mais agradável e segura, assim como 

promover acessibilidade. 

  

3. Serviços 

● Mobilização e instalações do canteiro de obras. 

● Planejamento dos trabalhos, definindo prazos e etapas de execução. 

● Remoção de pisos e equipamentos. 

● Execução de passeios e rampas de acesso.   

● Pintura dos postes. 
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● Recuperação de grama. 

● Instalação de equipamentos urbanos. 

● Limpeza final do local de trabalho e canteiro de obra. 

 

 
4. Relatório Fotográfico  

 

           Foto 02: Situação atual das barracas. 

                        
            Fonte: SEINFRA, 2022. 

 

   Foto 03: Bancos a serem substituidos. 

                                  
                             Fonte: SEINFRA, 2022. 
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                                   Foto 04: Instalação das barracas.                                                               

               
                                                                Fonte: SEINFRA, 2022. 

 

                       Foto 05: Vegetação existente do terreno que deve ser recuperada. 

                                   
                                                               Fonte: SEINFRA, 2022. 
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                    Foto 06: Ponto de ônibus. 

                              
Fonte: SEINFRA, 2022. 

 

      Foto 07: Mastros e placa em concreto que serão removidos. 

                                 
Fonte: SEINFRA, 2022. 
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5. Especificações Técnicas 
 

Demolição e Limpeza da Área 

Limpeza do terreno  

Demolição de piso de pedra portuguesa. 

Remoção de tronco de árvore e equipamentos urbanos defazados. 

 

Urbanização e Paisagismo 

Execução do passeio e calçada em concreto. 

Implantação de duas rampas para acessibilidade da praça. 

Pintura de poste. 

Instalação de piso tátil em todo o passeio. 

Fornecimento e plantio de grama batatais em placas. 

Instalaçao de pergolado em madeira fixado em concreto. 

 

Equipamentos 

Instalação de abrigo de ônibus, tipo chalé, com banco. 

Instalação de 03 bancos de madeira com encosto e pé de ferro fundido fincados ao chão. 

Instalação de 04 lixeiras em fibra de vidro (50L) fixadas ao poste. 

 

 


