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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA, GUIAS E SARJETAS, CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E 
ACESSIBILIDADE 
 
LOCAL: RUA ANTENOR JOSE DOS SANTOS - CONJUNTO HABITACIONAL 
CAÇAPAVA D   
 
MUNICÍPIO: CAÇAPAVA 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL 
 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon 

 

O fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas e leis 

vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, re-

quadro em metalon de 30 x 20 mm; o item contempla também o fornecimento de es-

trutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a 

mão-de-obra necessária para instalação completa da placa. 

As instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos servi-

ços, deverão estar de acordo com as normas gerais estabelecidas no Caderno de En-

cargos de EDIF., e previamente aprovadas pela fiscalização da contratante. 

 

1.2 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 

ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 

 

A alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a 

remoção completa de container módulo para escritório e 1 sanitário completo, piso 

impermeável e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². O 

contêiner deve estar em perfeitas condições de uso. 

Este contêiner sanitário deverá ter no mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mic-

tório a empresa ganhadora será responsável pela locação e infra necessária para seu 

funcionamento. 
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2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

2.1 Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remo-

ção do material fresado até 10 quilômetros e varrição 

 

O fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a 

execução dos serviços de: fresagem de pavimento asfáltico até 5 cm de espessura, 

por meio de fresadora a frio; limpeza do pavimento com vassoura mecânica rebocada 

mecanicamente; 

remoção do material fresado até 10 (dez) quilômetros e a varrição da pista. Remunera 

também o fornecimento de água necessária à execução dos serviços, a mobilização e 

desmobilização da fresadora. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 

15114. 

 

2.2 Imprimação betuminosa ligante 

 

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: for-

necimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga trans-

porte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada be-

tuminosa ligante.  

 

2.3 Imprimação betuminosa impermeabilizante 

 

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo os 

serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga transpor-

te até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa imper-

meabilizante. 

 

2.4 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ 

 

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente 

tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quen-

te, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, 

transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfál-

tico, compactação e acabamento final. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização 
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3.0 GUIAS E SARJETAS 

 

3.1 Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento 

 

O fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental apropriado para a execu-

ção dos serviços: desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em con-

creto; a carga manual; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarre-

gamento; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das 

peças em lotes, para o reaproveitamento ou remoção. A execução dos serviços deve-

rá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 

307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambi-

ente (CONAMA) e nas Normas Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

3.2 Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive car-

regamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 

 

O fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimen-

tação asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o 

transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a 

acomodação manual do entulho em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114 

 

3.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m 

 

O fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária pa-

ra a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: es-

cavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação 

feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

3.4 Compactação do subleito mínimo de 95% do PN 

 

O fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra necessários para a execu-

ção de compactação de subleito, englobando os serviços: espalhamento de solo for-

necido, previamente selecionado; homogeneização do solo; compactação igual ou 

maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do pro-

jeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a 
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ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homo-

geneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando ne-

cessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. 

Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer 

às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 

7180, NBR 7181 e NBR 7182. Remunera também os serviços de mobilização e des-

mobilização. Não remunera o fornecimento de solo. 

 

3.5 Base de brita graduada 

 

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplica-

ção, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acaba-

mento. Contempla também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos 

florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos 

de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005. 

 

3.6 Execução de perfil extrusado no local 

 

O fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a 

execução de guias ou sarjetas extrusadas in loco, compreendendo os serviços: 

a) Piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para 

trechos com raio de curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos pi-

quetes, conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos 

perfis a serem executados; 

 

b) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora; 

 
 

c) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 

0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em inter-

valos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedrei-

ro; 

 

d) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com arga-

massa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil 

desejado; 
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e) Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilização 

e desmobilização de equipe e equipamentos necessários à execução dos serviços 

descritos. Não remunera o fornecimento do concreto apropriado para a execução 

do perfil por meio de máquina extrusora, nem o fornecimento de materiais e mão 

de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro, quando 

necessários.  

Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos 

procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 

49.674 / 2005. 

 

3.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado 

 

O fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resistência mínima à compres-

são de 25 MPa, executado com brita nº 1, ou nº 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 

+ 1 cm, teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado à 

execução de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calça-

das extrudadas in loco; remunera também perdas decorrentes do processo de extru-

são. Não remunera o serviço de execução das guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou 

barreiras tipo New Jersey, ou calçadas. 

 

3.8 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 

 

O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o 

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em las-

tro; remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário. 

 

4.0 PASSEIO PÚBLICO 

 

4.1 Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carre-

gamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 

 

Este item refere-se a demolição e carregamento de material e o descarte até o bota 

fora.  

Para previsão de demolição de concreto dos passeios, tanto no orçamento 

quanto no memorial de calculo, foram descontadas as áreas dos passeios que 

se encontram totalmente deteriorado ou seja na terra. 

É previsto a mão de obra necessária e dos equipamentos adequados para a execu-

ção dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação asfáltica, 
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inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com 

caminhão, até 1 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação ma-

nual do entulho em lotes. 

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

4.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 

proctor normal 

 

O fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a exe-

cução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regula-

rização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavi-

mentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 

piquetes, do eixo e cotas do greide. 

 

4.3  Base de brita graduada 

 

O fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. 

Contempla também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos flores-

tais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de con-

trole estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005. 

 

4.4 Concreto usinado, fck = 30 Mpa 

 

Este concreto servira para construção de passeio publico com espessura de 

7cm. Conforme projeto.  

O fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à compressão de 

30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, preparado com britas 1 e 2. 

 

4.5 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro 

e/ou enchimento 

 

O  fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte inter-

no à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro; remunera 

também o apiloamento do terreno, quando necessário. 
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4.6 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos 

 

O fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a execução 

de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima de 3 

mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência.  

É previsto um corte a cada 2m de calçada, perpendicular a guia. 

 

4.7 Forma em madeira comum para fundação 

 

Este item é previsto para conter o concreto para os locais em que o passeio a 

ser construída, não tem divisa com muros ou muretas. 

O fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

 

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

5.1 Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica impulsionada em 

água 

 

A aplicação com fornecimento de material de tinta a base de resina acrílica impulsio-

nada em água, aplicado manualmente ou mecanicamente: 

- Na cor branca, para faixas o material deverá atender as exigências da ABNT NBR 

13699 e a execução deverão atender a ABNT NBR 11862; 

- Na cor vermelha, para ciclovias e ciclo faixas o material deverá atender as exigên-

cias da ABNT NBR 13699 e a execução deverão atender a ABNT NBR 15405. 

 

6.0 ACESSIBILIDADE 

 

6.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 

 

O fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo, de 

primeira ou segunda categoria, em campo aberto. 

 

6.2 Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil 

de alerta / direcional - assentamento argamassado. 

 

O fornecimento do piso em placas com 25 x 25 cm de borracha sintética colorida, com 

espessura total de 5 mm, para sinalização tátil de alerta ou direcional; referência co-

mercial: Borindus, Daud, Andaluz ou equivalente; assentada com cimento, areia, cola 
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pva. Os acessórios e mão de obra necessária para a instalação do piso precisam 

atender às exigências da Norma técnica NBR 9050. Este revestimento se faz neces-

sário, para as rampas.  

 

7.0 RETIRADA DE ENTULHO GERAL DA OBRA 

 

7.1 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alve-

naria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal 

 

A remoção do entulho proveniente do material gerado da escavação da vala pa-

ra a construção de sarjetas e do material das rampas de acessibilidade. 

O fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou alvenaria ou con-

creto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a caçamba, remo-

ção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo Município 

onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade 

pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda 

às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas, sem 

mistura de material, abrangendo: 

 

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenien-

tes da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas 

na legislação: 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; 

 

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da 

mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despe-

jo na unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo; 

 

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o trans-

porte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situ-

ada a caçamba; 

 

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais 

na caçamba; 

 

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao carre-

gamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços 

prestados. 
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f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, 

deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preen-

chido, contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos re-

síduos e seu destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante decla-

rando a sua correta destinação; 

 

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 

15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004. 

 

Os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta 

Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado. 

 

 

Município de Caçapava, em 16 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

ENG°. ELIEZER GENTIL COSTA 

Responsável Técnico 

CREA nº. 068239913 

 

 

 

 

De acordo: 

 

 

 

 

PÉTALA GONÇALVES LACERDA 

Prefeita Municipal  


