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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICO DE MONTE ALEGRE DO SUL 

   

OBJETO:  

MELHORIAS E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 

LOCAL:   

Conforme Projeto de Localização 

Rua Belém, Jardim Menino Jesus; 

Trecho da Avenida Antenor Povia, Bairro dos Limas; 

Rua Prefeito José Amaral, Bairro Vila Alice. 

 

“TODA OBRA OBEDECERÁ À BOA TÉCNICA, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT 

E DAS CONSECCIONÁRIAS LOCAIS” 

 

DESCRIÇÃO:  

As obras oferecerão aos turistas melhores condição de acesso à visitação aos pontos turísticos 

do município. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Será obrigatória a fixação em local visível da placa de identificação da obra, engenheiro 

responsável, firma construtora, arquiteto, etc. Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar 

adequadamente o local. 

 

No trecho indicado em projeto onde serão executados reparos, os serviços deverão seguir as 

especificações a seguir: 

 

VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO  

Demarcação de perímetro da área a ser trabalhada; 

A escavação e remoção do material degradado devem ser realizadas até o fundo da camada 

danificada, com nivelamento da superfície, inclusive regularização da camada remanescente; 

Limpeza da cava, removendo todo o material solto inclusive carregamento, transporte, 

descarregamento e compactação;  

Enchimento da cava com material granular estabilizado granulometricamente compondo a base;  

 

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE  

A imprimação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso, na forma liquida, 

sobre a superfície de uma camada concluída, com finalidade de impermeabilizar ou melhorar as 

condições de aderência da camada superior. Eventuais materiais soltos sobre a superfície da 

base deverão ser removidos mediante o emprego de vassoura mecânica rebocada por trator 

agrícola, visando facilitar a penetração do asfalto diluído na camada inferior. Caso haja 
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necessidade, a superfície de aplicação deverá ser ligeiramente umedecida antes de ser espargido 

o material betuminoso. A distribuição do betume deverá ser feita através de caminhão espargidor, 

equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento. A taxa de 

aplicação para a imprimadura betuminosa ligante, do tipo RR-1C, deverá ser de 1,5l/m² (ou taxa 

próxima a essa, a critério da Fiscalização), com a finalidade de ligar a capa de rolamento sobre a 

base. Antes do início do serviço deverão ser efetuados testes para determinação da velocidade 

ideal do caminhão para atingir a taxa de aplicação ideal. Após a aplicação do material betuminoso 

a superfície deverá permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de 

penetração, ruptura e cura, de acordo com a natureza e tipo de material betuminoso empregado. 

 

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ  

Será da seguinte forma: Revestimento de concreto asfáltico compreende a execução do 

revestimento usinado a quente com faixa granulométrica e dosagens próprias, espessura indicada 

em projeto. A mistura será aplicada na espessura de projeto sobre a superfície adequadamente 

imprimada, sendo utilizada acabadora com dispositivos para conformação aos alinhamentos, 

perfil e seção transversal do projeto. A compactação será iniciada a temperatura em que o 

cimento asfáltico apresentar viscosidade saybolt-furol adequada. Será iniciada a compactação 

com rolo de pneus a baixa pressão sendo aumentada a medida que for sendo compactada, 

utilizando-se para rolagem final, rolo liso vibratório. As rodas dos rolos serão molhadas com 

quantidade de água suficiente para evitar a adesão do mesmo ao ligante. A compactação 

somente será interrompida ao se atingir o grau de compactação adequado. A vibro acabadora 

deve possuir dispositivo mecânico (Tampers) para garantir uma elevada pré-compactação, em 

torno de 88 a 90%. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA 

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e 

configuração geométrica da sinalização horizontal. A sinalização adotará medidas de 0,125cm de 

largura e o comprimento da via asfaltada com tinta vinílica ou acrílica. As tintas devem atender 

aos requisitos da NBR 11862(1). Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada 

aderência ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em uma película fosca, de 

aspecto uniforme, não podendo ser constatada a ocorrência de rachaduras, manchas ou outras 

irregularidades durante o período de sua vida útil. Os solventes usados na diluição da tinta ou 

limpeza dos equipamentos devem ser os indicados pelo fabricante da tinta e previamente 

aprovados pela fiscalização da Prefeitura. A taxa bidirecional deverá ser instalada em conjunto 

com a pintura a cada 10 metros. Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de 

garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal. 

 

EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL 

Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em projeto 

(m³). Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora. Execução 

de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de 
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profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte 

de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro. Após a execução das juntas de 

dilatação, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de 

acabamento, conforme o perfil desejado. O concreto usinado, FCK = 25,0 MPA – para perfil 

extrudado será medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou 

calçadas executadas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento 

total dos perfis executados. Será executado no local com apelamento da superfície; lançamento 

da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: 

lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme 

a seção e caimentos desejados.  

 

BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO 

As bocas de lobo serão com abertura na guia e grelha com rebaixo no pavimento, executada com 

blocos de concreto   assentados em amarração com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

com emboço interno com argamassa no traço 1:3. O fundo será de concreto armado 

desempenado na espessura de 8,0cm, sendo sua resistência à compressão aos 28 dias não 

inferior a 15MPa. Sob este piso de concreto será executado um lastro de brita 2, fortemente 

apiloada com espessura final de 15cm. A grelha será Grelha em ferro fundido para caixas e 

canaletas1:3. A caixa, possuirá tampa de concreto armado com espessura de 7,00cm e será 

localizada no passeio. A escavação deverá ser preferencialmente manual, ficando a critério da 

fiscalização a liberação da utilização da retroescavadeira. 

 

TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN= 400MM 

Os serviços consistem no fornecimento e assentamento de tubos de concreto tipo “ponta e bolsa”, 

incluindo lastro de brita, esgotamento do fundo da vala, equipamentos, materiais e mão-de-obra 

indispensáveis à execução dos serviços. O assentamento da tubulação deverá seguir 

paralelamente a abertura das valas, devendo ser executado no sentido de jusante para montante 

com bolsa voltada para montante. Antes do assentamento, os tubos serão cuidadosamente 

vistoriados quanto as condições estruturais e limpeza, e eventualmente descartados a critério da 

fiscalização. Antes da execução de qualquer junta, deve ser verificado se as extremidades dos 

tubos estão limpas e se as pontas dos tubos estão centradas em relação a bolsa. As juntas serão 

executadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. Somente será liberado pela 

fiscalização o aterro de qualquer trecho da rede, após verificação e confirmação do alinhamento, 

cotas e declividades.  

 

Fica condicionado ao recebimento do recapeamento a obrigatoriedade por parte da 

empresa prestadora dos serviços a apresentação do Laudo dos Ensaios Tecnológicos 

referentes a pavimentação.  (Referencias técnicas disponíveis no 

sitio www.ipr.dnit.gov.br). 

 

OBSERVAÇÃO  
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A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os 

entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de serviços e adjacências 

provocados com a execução dos serviços, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou 

transtornos ao funcionamento dos edifícios adjacentes. Em seguida será feita uma varredura 

geral dos serviços com o emprego de serragem molhada ou outro artifício, para evitar formação 

de poeira. 

Os serviços só podem ser iniciados após sinalizar adequadamente o local. 

A camada de pré-misturado a quente recém-acabada deve ser liberada ao trafego somente 

quando a massa atingir a temperatura ambiente. 

As execuções dos serviços devem estar em conformidade com as especificações técnicas do 

DER – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.  

Considerado Vida Útil para a referida obra de Recapeamento de no mínimo 10 anos. 

Para recebimento e expedição do Termo de Aceitação Definitiva de obras, será procedida 

cuidadosa verificação por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições dos serviços 

executados. 

 Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade em sua espécie, e 

obedecerão estas especificações assim como as normas ABNT que lhes sejam aplicáveis. A 

substituição de um material por outro poderá ocorrer, com a devida autorização da 

FISCALIZAÇÃO. A não observância deste item constitui caso de modificação do projeto.  

O construtor fará os testes, provas, análises e ensaios que possam ser necessários para garantir 

a qualidade e condições de trabalho dos materiais, bem como a perfeita estabilidade total da 

obra. É obrigatório a empresa vencedora da licitação, que no decorrer da obra realize ensaios de 

pavimentação que serão colecionados e aderidos ao final no Laudo dos Ensaios de 

Pavimentação, acompanhados da respectiva ART e assinada pelo profissional pela execução, ou 

seja pela empresa vencedora da licitação. Sendo condicionante para a liberação do último 

desembolso. 

Todo o serviço, a juízo da FISCALIZAÇÃO que tenha sido mal executado, por defeito dos 

materiais, seja por defeito de mão-de-obra ou por modificar o projeto, deverá ser demolido e 

refeito na forma devida, depois de ouvidas as partes envolvidas 

 

 

Monte Alegre do Sul, 11 de novembro de 2019 

 

 

 

 

Robson Rodrigo Domingos de Faria 

CREA 5069911905 

Diretor de Obras 
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