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1. DEFINIÇÕES DO SERVIÇO:

O presente memorial descritivo tem como objeto o fornecimento de bancos para
os pontos de descanso do projeto Caminho de Cora Coralina.
O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo curso situada no Estadode
Goiás, ao longo de seus 300 km de extensão que passam por 5 cidades históricas, 8
povoados, mais de 20 igrejas, inúmeras cachoeiras e parques. O percurso se inicia no
leste goiano no município de Corumbá de Goiás e parte em direção à Área de Proteção
Ambiental da Serra Dourada, localizada na Cidade de Goiás.
No decorrer do trajeto estão previstos pontos de descanso para os turistas e
ciclistas, com a colocação de duas unidades por ponto de descanso de bancos de
concreto e madeira com capacidade para 3 pessoas cada. O modelo dos bancos e suas
especificações serão conforme descrito nestememorial.

Figura 1 – Traçado do caminho de Cora Coralina.
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2. GENERALIDADES:

O presente memorial descritivo tem por finalidade o fornecimento de bancos de
concreto e madeira, conforme especificações que seguem, a serem colocados nos
pontos de descanso ao longo dos 300 km do Caminho de Cora Coralina, saindo da cidade
de Corumbá de Goiás e passando pelas cidades de Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, São
Francisco, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí e terminando na Cidade de Goiás, além dos
povoados de Caxambu, Radiolândia, Vila Aparecida, Aldelândia, Palestina, São Benedito,
Calcilândia e Ferreiro e também pelos Parques Estaduais dos Pirineus, da Serra de
Jaraguá e da Serra Dourada, conforme mapa abaixo:

Figura 2 – Cidades no percurso do Caminho de Cora Coralina.

3. ESPECIFICAÇÕES:

3.1. BANCOS DE MADEIRA E CONCRETO
O banco deverá ser de concreto armado, com assento e encosto em madeira de
lei tratada, envernizada, com bordas abauladas. Dimensões mínimas de 160 cm de
comprimento, para 3 lugares, 60 cm de largura e 80 cm de altura total. Peso aproximado
de 240Kg.
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Item
1

Descrição
Banco de concreto armado, com assento e encosto em
madeira tratada, envernizada, dimensões mínimas de 160 cm
de comprimento (livre no assento) para 3 pessoas, 60 cm de
largura, 80 cm de altura total. Peso de 240Kg.

Unid.

Quant.

unid.

80,00

Figura 3 – Modelo do banco de concreto e madeira.

4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer
rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.
Caberá à Fiscalização a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo
sobre a necessidade de se efetuar testes laboratoriais especializados, que correrão por conta do
fornecedor.
Os itens deverão ser entregues na administração do Parque Estadual da Serra de Jaraguá,
em Jaraguá-GO.
Caberá à CONTRATANTE a definição dos locais onde serão colocados os bancos, bem como
o transporte dos mesmos desde o local de entrega, onde será feito o recebimento;
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Deverá ser assegurada a colocação dos bancos em terreno firme, previamente compactado
ou com pavimentação, garantindo o correto nivelamento dos bancos. A preparação dos locais,
limpeza da área, e demais serviços necessários para a disposição de cada unidade caberá à
CONTRATANTE.
Goiânia, março de 2021

__________________________________

Suzy Rasmussen Nunes
Engenheira Civil
CREA-GO – 9706/D

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Fornecimento de Mobiliário e Bebedouros para os Pontos de
Descanso do Caminho de Cora Coralina

Item:

Localização: Trecho Cidade de Goiás - Corumbá de Goiás
Data:
05/02/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item

Descrição

Unid.

1

Banco de concreto armado, com assento e encosto em madeira
tratada, envernizada, dimensões mínimas de 160 cm de comprimento
(livre no assento) para 3 pessoas, 60 cm de largura, 80 cm de altura
total. Peso de 240Kg.

unid.

Quant.

80,00

TOTAL GERAL

Preço Unit.

R$

1.609,38

Preço Total

R$ 128.750,00

R$ 128.750,00
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