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MEMORIAL DESCRITIVO
LOTE 5

-Fornecimento de Material e Mão de obra para assentamento de  Meio – Fio.
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 MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS PARA 
Fornecimento e Assentamento de meio -fio prémoldado em diversas ruas do municipio de Tramandaí.

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.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos do setor de engenharia da secretária 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

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

LOTE 5

3- MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ -MOLDADO

                -SERVIÇOS A EXECUTAR:

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 .
        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.
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O meio -fio deverá seguir as normas técnicas NBR 9781 – Peças de Concreto 
para  Pavimentação  –  Especificação e NBR  9780  –  Peças  de  Concreto  para 
Pavimentação.

4. MEDIÇÃO E VISTORIA

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

O pedido para a realização da 1º vistoria deve ser feito após concluído o assentamento total da 
meio-fio  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  e material) de execução de Assentamento de Meio -fio

5.2. Valor  significativo para parâmetro na análise:  R$ 10.000,00 para total  de execução em 
obras de (material e mão de Obra) para Assentamento de Meio -fio .

 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, 13 de julho de 2017.

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

Engenheiro Civil 
CREA-RS 77112-D

http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=21
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
http://www.pdebrasil.com.br/informacao-tecnica-conteudo.asp?cod=20
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