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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Título do Projeto: Execução de pórtico e totem de entrada da cidade de Ferraz de 

Vasconcelos. 

Proprietário(s): Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

Localizadas nos seguintes locais: 

 Pórtico: Av. Gov. Jânio Quadros, em frente ao nº 2191 - Parque São Francisco, Ferraz 

de Vasconcelos - SP, 08526-000; 

 Totem: R. Mal. Artur Costa e Silva, esq. Av. Brasil - Vila Correa, Ferraz de 

Vasconcelos - SP, 08502-040; 

 

1.  OBJETIVO: 

             O objetivo deste Memorial Descritivo é estabelecer condições gerais, especificações 

técnicas, para a execução de um pórtico e totem de entrada da cidade de Ferraz de 

Vasconcelos, a serem localizados na Av. Gov. Jânio Quadros, em frente ao nº 2191 - Parque 

São Francisco, Ferraz de Vasconcelos - SP, e R. Mal. Artur Costa e Silva, esq. Av. Brasil - 

Vila Correa, Ferraz de Vasconcelos – SP. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PÓRTICO: 

2.0.1. Pórtico: 19,65m de largura, 8,00m de altura e 1,30m de espessura, em 

alvenaria, estrutura metálica e ACM. 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DAS PEÇAS: 

 

2.1.1. Peça A: 20,20m de largura, 7,35m de altura e 1,30m de espessura, em 

estrutura metálica, pilar em concreto armado e ACM. O ACM receberá as 

cores PANTONE 3252 C e PANTONE 368, e o pilar em concreto armado 

pintado na tinta acrílica cinza. 

 

2.1.2. Peça B:  1,70m de largura, 8,00m de altura e 1,00m de espessura, em 

alvenaria de vedação com pilares de concreto armado. A parte em concreto 

será em pintura de tinta acrílica na cor cinza e receberá em suas 

extremidades de alvenaria um acabamento com porcelanato esmaltado 

ripado retro 65cmx125cm acetinado. 
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2.1.3. Peça C: 2,35m de largura, 2,54m de altura e 10cm de espessura. Em ACM 

na cor PANTONE 368 C. 

 

2.1.4. Peças D (letras):  

 Volte sempre: 5,17m de largura, 1,20m de altura e 10cm de espessura. 

Em ACM na cor branco brilho com iluminação de led, na fonte 

Rosellinda Alyamore; 

 Seja bem Vindo: 6,43 de largura, 1,28m de altura e 10cm de espessura. 

Em ACM na cor branco brilho com iluminação de led, na fonte 

Rosellinda Alyamore; 

 Ferraz de Vasconcelos: 6,87 de largura, 0,80m de altura e 10cm de 

espessura. Em ACM na cor branco brilho com iluminação de led, na 

fonte Coluna Negrito Condensado; 

 

2.2. FUNDAÇÃO: 

2.2.1. Pórtico: A fundação deverá ser feita direta sob o alicerce compactado 

com apiloamento do solo e preparado em nível ou em degraus sobre o 

qual será lançado uma camada de concreto simples com espessura 

variável entre 15 e 20cm. 

 

2.3. ESTRUTURA: 

2.3.1. Pórtico: O alicerce da alvenaria assentado diretamente sobre a fundação 

com pilares em concreto armado com dimensões de 8,00x0,30x1,00m 

(AxLxC) com vigas de travamento, e um pilar central e Y com as 

dimensões de 5,85x0,54x1,00m (AxLxC), com viga aérea de estrutura 

metálica. 

 

2.4. ALVENARIA: 

2.4.1. Pórtico: as paredes serão de alvenaria de bloco cerâmico, rejuntados de 

concreto simples na espessura de 0,09cm. 

 

2.5. REVESTIMENTO: 

2.5.1. Pórtico: as extremidades que possuem as paredes de alvenaria receberão 

revestimento em porcelanato ripado retro 65x125cm acetinado, e 

revestindo a estrutura metálica serão aplicados ACM de espessura de 

4mm, nas cores pantone 3252 C e 368 C, sendo deste mesmo material a 
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figura da uva, e os letreiros serão de ACM com espessura de 3mm na cor 

branca. 

 

2.6. FUNDAÇÃO: 

2.6.1. A fundação deverá ser feita em blocos de concreto armado sobre estacas 

de concreto armado moldada in loco. Sob o bloco o solo deverá ser 

apiloado e lançado uma camada de brita e de concreto magro com 

espessura variável entre 5cm cada. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO TOTEM: 

 Totem: 3,21 de largura, 4,50m de altura e 0,50m de espessura, em alvenaria, 

estrutura metálica e ACM. 

 

3.1.  CARACTERIZAÇÃO DETALHADA DAS PEÇAS: 

 

3.1.1. Peça A: 1,29m de largura, 3,62m de altura e 22cm de espessura, em 

estrutura metálica, e ACM na cor cinza brilho. Com uma moldura em 

ACM de 10cm na cor PANTONE 3252 C. 

3.1.2. Peça B: 1,29m de largura, 4,50m de altura e 57cm de espessura, em 

alvenaria convencional e pilares em concreto armado. As molduras de 

5cm, receberam um acabamento em argamassa na cor PANTONE 638 C. 

Recebera 4,68m² de porcelanato esmaltado ripado retro 65cmx125cm 

acetinado. 

 

3.2. Peça C (Letras): 

3.2.1.  Bem Vindo à: 1,00m de largura, 0,21m de altura e 10cm de espessura. 

Em ACM na cor branco brilho com iluminação de led, na fonte 

BRITANNIC BOLD; 

3.2.2. Ferraz de Vasconcelos: 2,48m de largura, 0,30m de altura e 10cm de 

espessura. Em ACM na cor branco brilho com iluminação de led, na 

fonte Coluna Negrito Condensado; 

 

3.3. Peça D: 0,83m de largura, 0,90m de altura e 10cm de espessura. Em ACM 

na cor PANTONE 368 C. 

 

 



                                           
 
 
 
 
 

 

Secretaria Municipal de Obras e Habitação. 

 

                            Rua Pedro Foschini, nº 200 – Vila Romanópolis – Fone: 4674-7800 

 

 

 

 

 

 

3.4.  ESTRUTURA: 

3.4.1. Totem: O alicerce da alvenaria assentado diretamente sobre a fundação 

com pilares em concreto armado com dimensões de 4,50x0,20x0,50m 

(AxLxC) com vigas de travamento, e viga transversal externa em estrutura 

metálica. 

 

3.5.  ALVENARIA: 

3.5.1. Totem: as paredes serão de alvenaria de bloco cerâmico, rejuntados de 

concreto simples na espessura de 0,09cm. 

 

 

3.6. FUNDAÇÃO:  

3.6.1. A fundação deverá ser feita em blocos de concreto armado sobre estacas 

de concreto armado moldada in loco. Sob o bloco o solo deverá ser 

apiloado e lançado uma camada de brita e de concreto magro com 

espessura variável entre 5cm cada. 

 

OBS: Todas as especificações citadas neste documento são com base no projeto 

executivo anexo. 

 

Ferraz de Vasconcelos, 22 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FERREIRA 

Secretário Municipal de Obras e Habitação 

CRTSP: 071.066.008-14 

 CAU: A25097-0 

RRT: 11323881 


