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LOTE 1
MEMORIAL DESCRITIVO

 -MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DIVERSOS EM BASALTO,LADRILHO,
CONCRETO ,BLOQUETES

             -MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE MEIO –FIO  “IN LOCUO” ,  PRÉ MOLDADO E CANALETA DE 
CONCRETO
           

Local: Diversas ruas do município 

1. INTRODUÇÃO
Este memorial tem por objetivo fixar as condições gerais e o método de execução dos serviços 

de fornecimento de  EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA  reposição 
de revestimentos existentes com o objetivo de restituir as condições das calçadas(diversos tipos), em 
conseqüência da colocação de rede  de tubulação pluvial executada em diversas ruas do municipio, . 

Por  qualquer  omissão  deste  documento,  prevalecerá  o  uso  das  especificações  feitas  pelas 
normas brasileiras (ABNT) em vigor atualmente.

1.1 Visita Técnica

             O agendamento para visita técnica deverá ser feito junto ao Setor de Engenharia com Eng. Flavio 

Mainieri  fone de contato 3684-9017.(terça-feira a quinta-feira )das  e 13:30 as 18:00horas.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS
O dimensionamento  e  a  organização da  mão-de-obra,  para execução  dos diversos serviços 

serão atribuições da empresa contratada, que deverá considerar a qualificação profissional, a eficiência 
e a conduta no canteiro de obras.

Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação 
de previdência social, encargos sociais,Transporte e Alimentação e todos e quaisquer ônus que recaiam 
sobre a natureza dos serviços. 

A fiscalização poderá exigir da empresa contratada a substituição de qualquer empregado do 
canteiro de obras, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como 
por conduta inadequada a boa administração do canteiro. 

Todos os equipamentos, ferramentas,máquinas e mão-de-obra, salvo disposição contrária serão 
fornecidos pela empresa contratada.  

As providências, despesas para instalações provisórias, necessárias à execução da obra, serão 
de competência e responsabilidade da empresa.

Os trabalhos que não satisfazerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização, 
devendo a empresa contratada providenciar a demolição e reconstrução necessárias, imediatamente 
após da ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento de normas de 
trabalho e demais documentos.
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Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretária 
Municipal de Obras .

Nenhuma alteração nas especificações, determinando ou não o aumento de valor das obras, 
deverá ser executada sem autorização dos técnicos do setor de engenharia do município. Para tanto é 
necessário que a empresa peça a respectiva permissão por escrito.

           Deverá ser entregue ao departamento de engenharia  diário de obras com levantamento e 
metragem da obra executada.

Antes de ser  iniciada a obra a  contratada deverá apresentar  ao Departamento de 
Engenharia da Prefeitura Municipal a ART de execução, .

LOTE 1

3- MÃO DE OBRA (DIVERSOS TIPOS DE CAÇAMENTO:

                -SERVIÇOS A EXECUTAR:

1 Preparar a cancha manualmente /amont. De entulho esp =5cm m²
2 Demol. Contra-piso de concreto simples 8cm m²
3 Retirada de piso ladrilho m2
4 Retirada de piso blocos,ceramico,basalto,grês empilham. m²
5 Retirada meio fio Empilham. m²
6 Nivelamento e Compact. Manual de aterro m²
7 Leito Areia e brita 10cm m²
8 Contra-piso Imperm. 8Cm/300kg cim/m2/fiada tij maciço-2m m²
9 Calçada lage grês 50x100cm leito areia m²

10 Meio -Fio de concreto In Locuo m
11 Meio fio Pré -Moldado 0,80x030x12 m
12 Piso basalto irreg 3cm arg.cim:areia 1:4:3cm c/rej m²
13 Piso basalto serrado 45x45 3cm arg.cim:areia 1:4:3cm c/rej m²
14 Piso placa ardosia Arg:cim:Ar c/rej m²
15 Piso ladrilho Hidráulico 25x25 ca:arg +prep cancha m²
16 Piso Bloco concreto intertravados 6cm +saibro e compactação m²
17 Piso Pavs de concreto 6 a8cm +saibro e cmpactação m2
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3.1 - Regularização e compactação nas áreas de piso
 Deverá ser feita a regularização e compactação nas áreas de piso, de toda a área de 

intervenção da obra pela Contratada, a fim de deixar a base pronta para os serviços a serem 

posteriormente executados. O nivelamento se dará, sempre que possível, com o próprio material  

retirado  durante  as  escavações  que  se  fizerem necessárias  durante  a  obra,  devendo  ser  o 

material retirado reservado para esse fim.

Esta operação só poderá ser executada com a vala seca ou com a água do lençol freático  

totalmente deslocada para drenos laterais, junto ao escoramento. 

 A compactação deverá ser executada com compactadores manuais de placa vibratória. Os 

trabalhos  deverão  ser  orientados  de  forma  a  garantir  um maciço  compacto,  essencialmente 

uniforme, isento de descontinuidades, laminações e possuidor de características de resistência e 

incompressibilidade. 

O material  escavado reaproveitável  para o reaterro e ou resto de caliça ,  sempre que 

possível, deverá ser depositado junto ao local da obra.  o material será transportado pela PMT no 

bota fora municipal. 

3.2 - Lastro de brita 
A base em brita  graduada só  deve  ser  executada após a preparação de o solo estar 

perfeita, criando uma base solida sobre o solo, assim evitando os possíveis recalques, pois o local 

é destinado ao trafego moderado de veículos.

O  piso  deve  ser  executado  depositando  sobre  o  solo  uma  camada  de  mínima, 

aproximadamente  05 cm de brita,areia ou pó de brita , a qual deve ser nivelada e compactada.

O lastro de brita, depois de depositada sobre o solo deve ser nivelada de maneira a se 

obter  um  caimento  mínimo  de  1%  (indicado  1,5%)  a  partir  do  eixo  longitudinal,  deve  ser 

compactada,  nos  dois  sentidos,  com  placa  vibratória,  sendo  que  a  tolerância  máxima  no 

nivelamento do solo deve ser de 2 cm. 
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Após o nivelamento o mesmo será compactado manualmente ou com soquete vibratório. A 

camada de regularização  tem por finalidade dar o acabamento fino na base executada, para 

execução desta camada.

    3.3- PAVIMENTAÇÃO NOVA, REPAVIMENTAÇÃO COM DIVERSOS TIPOS DE CALÇAMENTO

Deverão ser removidas somente as áreas a ser repostas. Qualquer metragem a mais sem a 
solicitação da Contratante ficará a cargo da Contratada, sem custos adicionais.

O  trecho  deverá  estar  perfeitamente  sinalizado.  Caso  haja  impedimento  do  trânsito,  a 
sinalização deverá ser feita nas esquinas adjacentes e os moradores dos locais atingidos avisados da 
obra, bem como o prazo de execução do trecho.

Qualquer dano ao patrimônio público ou particular será de responsabilidade da Contratada.

Após a remoção das pedras com o devido armazenamento, deverá ser feita a locação do trecho 
e a base em camada de areia (colchão de areia) para regularização e brita, com espessura final de 8 
a10cm  cm,  para  receber  novamente  o  revestimento  argamassa  cim:areia  1:4  e  colocação  e,ou 
recolocação de calçamento conforme existente no local.

Na locação do trecho a Contratada, deverá observar a linha imaginária de divisor de águas a fim 
de marcar o trecho obedecendo fielmente os caimentos constantes “in loco”, bem como as seções 
previstas. Qualquer alteração neste sentido deverá ter o aval da fiscalização da Prefeitura.

Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento dos pisos com argamassa de 
cimento a areia das peças no traço de 1:3, deverá ser recolocado com material de encosto junto aos 
meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória com os devidos cuidados 
para evitar o desalinhamento das peças. O rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia 
deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos espelhos, bem 
como, dos pisos e meios-fios.Observamos que os meios-fios poderão ser pré-moldados ou feitos no 
local.O material das formas ,ferragem e meio-fio  será fornecido pela PMT.

Todo  material  resultante  da  obra(entulho)  deverá  ser  amontoado  diariamente  de  forma  ordenada   e 
organizada conforme orientação da fiscalização para remoção que será efetuada pela PMT.

Obs:A reposição deverá   ser  realizada  de forma a reconstituir  o pavimento  anterior,devendo a empresa 
CONTRATADA quando solicitada executar a pavimentação nos padrões exigido pela municipalidade.

3.4 EXECUÇÃO DO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO CONCRETO

3.4.1 ASSENTAMENTO

As alturas e alinhamentos dos meios fio serão dados por um fio de nylon esticado com 
base nas referências topográficas, estabelecidas em projeto a ser apresentado pela empresa 
vencedora, não superiores a 20,00metros nas tangentes horizontais e verticais e 5,00metros nas 
curvas horizontais e verticais.
Nos  encontros  de  ruas  –esquinas  e  sempre  que  as  condições  topográficas  permitirem   a 
marcação de pequenos raios horizontais  deverá ser feito com cintel .
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        Os meios-fios com as seguintes dimensões mínimas 0,80x12x30cm serão assentados 
diretamente sobre a base acabada. O espelho deverá ser de no mínimo 15,00cm. Para isso a  
base deverá ser executada com uma sobre–largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio  
fio. O projeto definirá em cada caso, as larguras necessárias.
Para acerto das alturas dos meios-fios ,o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com 
material incompreensível, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre 
que houver possibilidade de carregamento de algum desses materiais,  deverá ser adicionado 
cimento na proporção de 1:10.

A medida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser  
colocado o material do encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização ,deverá ser 
colocado em camadas de 10cm. E cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de modo a 
não desalinhar as peças.
Quando  pelo  excesso  de  altura,  os  meio  fios  ou  rebaixados,  forem  inseridos  na  base,  a  
reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado 
com equipamento apropriado, nas mesmas condições anteriores.

3.4.2 REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO

Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento com argamassa de cimento a 
areia  das peças no traço de 1:3 ,deverá ser recolocado com material de encosto junto aos meios 
fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória com os devidos cuidados 
para evitar o desalinhamento das peças. O rejuntamento das peças com argamassa de cimento e  
areia  deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente,  não excederá o plano dos 
espelhos, bem como,  dos pisos e meios- fios.

   3.5 CONSTRUÇÃO DAS BOCAS-DE  -  LOBO  

As bocas  de lobos (  BL) de  máxima eficiência  serão  quadradas,  com as  seguintes  dimensões  internas:  
comprimento  de  1,00m,   largura  de  1,00m  e  profundidade  minima   de  acordo  com  o  levantamento 
topográfico, mas não inferior á 1,00m.

* Sobre um contrapiso de cascalho ou equivalente será construído o piso de concreto, com declividade de 
3% em direção ao coletor pluvial ao qual será  conectado através de Tubos de diâmetro mínimo de 0,40 
m.Todos as paredes serão construídas  em alvenaria dupla ( 0,20m de espessura), utilizando-se pedras grês 
25x25x50, com argamassa de cimento e areia (1:3) e revestidos internamente com argamassa de traço 1:4.
* Em continuidade ao meio-fio e em frente à boca-de-lobo (BL) será colocado um espelho de concreto.
Em frente à bocas-de-lobos (BL) serão feitos rebaixamentos no pavimento.

* Sobre as paredes será colocada laje de concreto no mesmo plano do passeio, com espessura de 7,00 cm e 
armadura  dupla, devendo ficar a frente 1(um) cm  entre a laje e o passeio. Este mesmo espaçamento deverá 
ser deixado também nos demais lados, na concordância do passeio, para facilitar a remoção da mesma.
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As  bocas-de-lobo  (BL)  serão  pagas  por  unidades,  devendo  fazer  parte  do  preço  de  mão-de-obra:  as 
execuções  de  alvenaria,  contrapiso,  revestimento,  a  colocação  da  tampa,  do  espelho,  execução  do 
rebaixamento, etc.

4 MEDIÇÃO E VISTORIA

Os serviços de assentamento preparação de cancha,Colocação e Recolocação de Pisos Diversos 
serão medidos na unidade do metro quadrado (m²) de pavimentação recolocada.

Para  os  serviços  de  realinhamento  de  meio-fio  e  tubulação,  serão  considerados  os 
comprimentos  medidos  nas  peças(metro)  realinhadas  que  forem  consideradas  tecnicamente 
satisfatórias.

Serão realizadas 01 vistoria em cada lote de pavimentação liberado para execução. Estas serão 
realizadas após requerido o pedido que deve ser devidamente protocolado.

O pedido para a realização da 1º vistoria deve ser feito após concluído o assentamento total da 
pavimentação assim como a sua  compactação, o rejuntamento  e a devida retirada dos excessos de 
material do lote liberado para execução.

5. ATESTADO TÉCNICO /PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Na apresentação dos atestados de Capacidade Técnica e Planilha orçamentária a ser fornecido 
pela empresa no processo licitatório a parcela de maior relevância a serem considerados na análise da 
Capacidade Técnica serão: 

5.1.Empreitada (Mão de Obra) de execução de calçamento em geral;

5.2. Valor  significativo para parâmetro na análise:  R$ 50.000,00 para total  de execução em 
obras de calçamento.

 6- PLANO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

     A empresa contratada deverá seguir as diretrizes da lei municipal nº (3199/2011),que institui o Plano Integrado de  
Resíduos da Construção Civil (RSCC) do município de Tramandaí, em obras (novas construções ou reformas).

A retirada de entulhos da obra deverá ser executada pela contratada, por empresa registrada e 

com licença nos órgãos ambientais, bem como o destino dos resíduos deverá ser para local licenciado 

pelos órgãos ambientais, devendo apresentar os comprovantes do destino dado aos resíduos.
Tramandaí, 12 de julho de 2017.

                    ------------------------------------
                            Flavio G. S. Mainieri

Engenheiro Civil crea 77112-D
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