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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: Pavimentação de trecho do passeio central da Av. Orestes Clemente Serra  

Endereço: Av. Orestes Clemente Serra – Trecho entre as Ruas 22 e 33, Centro – Capão da 

Canoa - RS 

 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução da pavimentação de 

trecho do passeio central da Av. Orestes Clemente Serra, também denominada de passeio central Av. 

Orestes. Localizada na Av. Orestes Clemente Serra, trecho entre as Ruas 22 e 33, centro de Capão da 

Canoa, totalizando uma extensão de 394,00 m a serem pavimentados em cada sentido da avenida. 

Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.  

Os serviços tratam-se da continuação de pavimentação em PAV’S do passeio já existente 

realizado em etapa anterior. 

Para o início das obras a Prefeitura Municipal disponibilizará a área totalmente livre de 

interferências para sua implantação. 

Disposições Preliminares 

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 

sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante. 

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e 

especificações. 

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a 

execução de quaisquer serviços. 

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, 

controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada. 

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre 

que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e tudo 

mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários. 
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação 

da Fiscalização, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 

reaproveitamento. 

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à 

Contratada a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer 

membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento 

dos trabalhos. 

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 

serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo 

desses danos. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na 

interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes nas presentes especificações, 

sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços que deverão ser 

realizados. 

Canteiro de Obras: A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do 

material necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização do 

canteiro de obras. Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas. Sem ônus ao contratante. 

Todos os serviços preliminares não previstos, como: instalações provisórias de energia, água, 

tapumes, proteção do meio ambiente no entorno da obra e outros serão de responsabilidade da empresa 

executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 

Disposições gerais: Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas a seguir, 

sendo que havendo necessidade de alguma alteração, as mesmas deverão ser aprovadas pelo Setor de 

Engenharia da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento da Prefeitura Municipal de Capão da 

Canoa. 

A empresa deverá apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de 

responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 
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1.  – Serviços Preliminares: 

1.0.1 – Placa de Obra: A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual 

Visual de Placas de Obras” do Governo Federal, com tamanho mínimo de 5,00 m². Será confeccionada 

em chapa galvanizada fixada com estrutura de madeira em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltado para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deve 

ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras. 

1.0.2 - Capina e Limpeza do terreno: Consiste na completa limpeza do terreno onde será 

implantado o passeio, com a decapagem da cobertura vegetal existente, para que se possa atingir as 

cotas de nível indicadas em projeto. Deverá ser efetuada manualmente, dentro da mais perfeita técnica, 

tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreenderá 

os serviços de capina, roçado, destocamento e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos 

de árvores. 

1.0.3 - Barraco de Obra: O barraco de obra deverá ser executado, no local indicado em planta, 

com paredes em chapas compensadas espessura 6 mm e cobertura de telha ondulada de fibrocimento 6 

mm de espessura, para servir de depósito de material e ferramentas. 

 

2 – Pavimentação dos passeios: 

2.1 – Pavimentação Piso Intertravado: 

2.1.1 – Retirada de Meio Fio: Deve-se realizar a remoção dos meios fios existentes na área de 

intervenção junto a pista de rolamento, para a realização do novo passeio, uma vez que não estão de 

acordo com o padrão que vem sendo adotado pelo município, tampouco apresenta boas condições de 

reutilização. Estes meios fios deverão ser empilhados para posterior remoção. 

2.1.2 - Carga e descarga: Trata-se da completa carga e descarga com caminhão caçamba dos 

materiais resultantes da escarificação do terreno e retirada dos meio fios, destinando-o ao local 

licenciado para a coleta dos devidos materiais. 

2.1.3 – Transporte de entulho: Trata-se do transporte com caminhão caçamba dos materiais 

resultantes da escarificação do terreno e retirada dos meio fios, destinando-o ao local licenciado para a 

coleta dos devidos materiais, indicado na planta de bota-fora. 
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2.1.4 – Meio-fio: Deve-se utilizar meios fios de concreto pré-moldado nas dimensões de 

12x15x30x100 cm, com suas juntas argamassadas.  

 

Imagem 01 – Meio-fio concreto pré-moldado 12x15x30x100cm 

2.1.5 – Pavimentação: A pavimentação será de blocos de concreto pré-moldado intertravados do 

tipo holandês com fck 35 MPa, nas dimensões de 6,00 cm de altura, 10,00 cm de largura e 20,00 cm 

de comprimento, assentados em meia-esquadria (forma espinha de peixe) sobre um colchão de pó de 

pedra de 6,00 cm aplicado sobre a base de solo existente após a limpeza do terreno.  

Durante a execução da pavimentação em PAV’s deve-se deixar o gabarito para o posterior 

assentamento do piso tátil com argamassa. 

As rampas de acessibilidade serão do mesmo tipo de pavimento e devem conter sinalização 

tátil de alerta perpendicularmente ao sentido do deslocamento de acordo detalhamento de projeto. 

 

Imagem 02 – Modelo bloco concreto pré-moldado intertravado tipo holandês 

 

Imagem 03 – Modelo do assentamento tipo espinha de peixe 
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  Com o assente da pavimentação deverá seguir os serviços de rejuntamento com pó de pedra, 

espalhando-a com vassourão até se obter o perfeito enchimento dos vazios para sua posterior 

compactação com placa vibratória. Após a compactação deve-se substituir as eventuais peças que 

apresentarem rachaduras ou trincas. 

2.2 – Rampas P.N.E. em concreto – Passeios existentes 

Devem ser executadas um total de 08 rampas de acessibilidade conforme indicado em projeto, 

no outro lado da via onde será implantado a pavimentação do passeio central da Av. Orestes. O 

objetivo é dispor de acessibilidade dos dois lados da via. Para isso deve-se executar os serviços 

conforme segue: 

2.2.1 – Escavação: Consiste na decapagem e escavação do solo existente para possibilitar a 

execução da rampa de acessibilidade. 

2.2.2 – Brita: Deve ser aplicada uma camada de base em brita n° 2, com 05 cm de espessura.  

2.2.3 – Malha de aço: Para a execução da rampa de acessibilidade em concreto deve ser aplicada 

sobre a camada de brita, uma malha de aço CA-60, malha 10 x 10 cm, 4.2 mm. 

2.2.4 – Concreto: Para a execução das rampas, deve-se aplicar um lastro de concreto de 06 cm de 

espessura, Fck 25 Mpa, reguado e desempenado. 

  

2.3 – Piso Tátil: 

2.3.1 – Piso tátil de alerta e direcional: Deverá ser instalada conforme detalhamento de projeto, 

sinalização tátil horizontal do tipo alerta e direcional, em placas de dimensões 25x25 cm, fabricados 

em concreto na cor amarela ou vermelha. Durante a execução da pavimentação em PAV’s deve-se 

deixar o gabarito para o posterior assentamento do piso tátil com argamassa.  

 

Imagem 04 – Modelo piso tátil de alerta em concreto de 25 x 25 cm. 
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3. – Tampos de concreto para os bueiros: As águas de pluvial das sarjetas são 

atualmente coletadas por canaletas, desaguando no arroio da Av. Orestes Clemente Serra. 

Com a execução da pavimentação do passeio, deve-se realizar caixas coletoras em alvenaria 

de grês e tampa em concreto (bueiros), conforme detalhamento de projeto, permanecendo as calhas 

existentes, conforme imagem 05 abaixo, de forma a não prejudicar a coleta das águas, e não interferir 

no passeio a ser executado. 

 

Imagem 05 – Calhas de pluvial existentes. 

 Em apenas um bueiro deverá ser construído também a calha de piso em concreto, indicado em 

projeto como do tipo “B 3” conforme detalhe 02.  

3.0.1 – Concreto: As tampas das caixas coletoras de pluvial, deverão ser em concreto armado Fck 

25 Mpa com espessura de 6 cm, apoiadas sobre a alvenaria de pedra grês. O nível superior dos tampos 

deverá ser o mesmo do passeio acabado. 

Assim como a calha de piso a ser construída que também deverá ser em concreto Fck 25 Mpa 

com espessura de 5 cm, conforme detalhe 02 do projeto. 

3.0.2 – Armadura: A armadura da tampa da caixa coletora de pluvial deverá ser em tela de aço 

CA-60 4.2mm, malha soldada de 10x10 cm.   

3.0.3 – Escavação: Consiste na escavação para assentamento da alvenaria de pedra grês conforme 

projeto. 

3.0.4 – Brita: Para a execução da calha de piso do bueiro tipo “B 3” conforme detalhe 02, deve ser 

executado uma camada de regularização em brita n° 2, espessura 5 cm. 
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3.0.5 – Alvenaria: As paredes laterais das caixas coletoras de pluvial serão confeccionadas em 

alvenaria de pedra grês 50 x 21 x 12 cm nas dimensões e alturas conforme projeto, assentadas com 

argamassa. Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As 

juntas deverão ter no máximo 25 mm, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais 

contínuas e verticais descontínuas. 

 

4.  – Urbanização: 

4.0.1.  -Lixeiras: Deverão ser instalados conjuntos de lixeiras papeleiras de coleta seletiva de 

resíduos seco e orgânico, capacidade 50 litros com tampa em polietileno alta densidade e suporte 

metálico galvanizado modelo para fixar 02 caixas de lixo, conforme detalhamento e locais indicados 

em projeto. 

 

Imagem 06 – Modelo das lixeiras. 

 

4.0.2 – Base de concreto: Deve-se executar a concretagem de uma base em concreto Fck 15 Mpa para 

fixação do suporte metálico das lixeiras. 

 

4.0.3 – Bancos de jardim: Deverão ser instalados bancos de jardim conforme detalhamento e locais 

indicados em projeto, com pés e apoios em concreto e encosto e assento em madeira de Itaúba, fixados 

na estrutura de concreto através de parafusos galvanizados. 
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Imagem 07 – Modelo do banco. 

Dos Complementos: 

A empresa deverá manter o local da obra sinalizada durante todo o período de execução dos 

serviços. 

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos 

adequados. 

A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da 

empresa executora dos serviços.  

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. 

A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços 

executados. 

A placa deverá ser afixada no início da obra. O modelo da mesma será fornecido pelo Dep. De 

Engenharia. 

A Planilha de Custos é referencial, devendo os serviços, quantidades e preços serem 

reavaliados pelas empresas participantes da licitação. 

As propostas deverão contemplar materiais, mão-de-obra e encargos. 

A obra será entregue perfeitamente limpa. 

O prazo de conclusão desta obra é de 180 dias. 

 

Capão da Canoa, 16 de abril de 2018. 

 

 

 

_____________________                    ______________________ 

Filipe B. Marques                                       Jonatas Luz Dariva 

Eng. Civil CREA/RS 171.406          Eng. Civil CREA/RS 183.797                                          


