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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA:  Revitalização dos Passeios Na Orla de Capão Novo (2ª Etapa) 
– a referida obra deve-se a pavimentação com blocos de 
concreto na Orla de Capão Novo. 

 
LOCAL:  Av. Amor Perfeito, Orla de Capão Novo. 
  

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução da Substituição da 
pavimentação dos passeios existentes em ardósia e meios-fios de concreto por pavimentação 
em bloco de concreto instertravado e meios-fios de concreto pré-moldado conforme projeto. 
Também serve para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na 
interpretação dos projetos, prevalecendo às cotas e detalhamentos indicados em planta.  
  As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 
aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo 
orçamento proposto. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve 
dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 
presentes especificações, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os 
projetos, 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, serão de responsabilidade da empresa 
executora, realizados com material próprio e sem ônus para o contratante. 

A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção de 
cada unidade. 

 

1. Serviços Preliminares: 
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. 

• Placa de Obra – deverá ser afixada Placa de Obras padrão do programa em local de 
boa Visibilidade. Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o 
período da obra. Terá dimensões de 1,00x2,00m e deverá ser pintada obedecendo à pro-
porcionalidade do modelo.  

• Locação da Obra – A empresa fará a locação planimétrica e altimétrica, utilizando 
instrumentos de precisão e atendendo as plantas da obra. Os níveis encontram-se indicados 
nos projetos arquitetônicos. Deverá aferir os níveis, dimensões e alinhamentos, assim como 
ângulos e curvas constantes do projeto.  

• Limpeza Permanente da Obra – A empresa deverá manter o canteiro de obras 
permanente limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessários à 
execução da obra, depositados em local adequado, facilitando a segurança e o andamento dos 
serviços. 

 

2. Passeios  
 
2.1. Demolições e Remoções 
2.1.1.  Remoção de meio-fio: 

Todos os meios-fios, internos e externos, deverão ser removidos. As operações de 
remoção compreendem: 
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Remoção do meio fio, carga, transporte e descarga do material removido, em locais 
licenciados. 

A remoção deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas 
as condições locais e a produtividade exigida. 

Na remoção poderão ser empregados retro-escavadeiras, caminhões basculantes e 
equipamentos manuais. 

 A medição do serviço será feita em metros lineares de meio fio retirado. 

 

2.1.2. Remoção da pavimentação dos passeios: 
Toda a pavimentação de ardósia existente deverá ser removida, inclusive a argamassa 

de assentamento. As operações de remoção compreendem: 
Demolição do passeio existente, inclusive argamassa de assentamento e sub-base, 

carga, transporte e descarga do material removido, em locais devidamente licenciados. 
A remoção deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados atendidas 

as condições locais e a produtividade exigida. 
Na remoção poderão ser empregados retro-escavadeiras, caminhões basculantes e 

equipamentos manuais. 
A medição do serviço será feita em metros quadrados de passeio retirado. 
 
 

2.2. Execução dos meios-fios: 
Serão assentados meios-fios de concreto pré-moldado em substituição aos meios-fios 

removidos e também nos limites internos do passeio, em toda a extensão. Os meios-fios serão 
assentados sobre uma base firme que serve de regularização e apoio, e rejuntados com 
argamassa de cimento e areia, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas. 
Seu escoramento será com material local de no mínimo 30cm de altura, evitando-se que a 
peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se assim possíveis 
retrabalhos. 

 Os meios-fios terão as seguintes dimensões: 
 - altura = 0,30 m 
 - espessura = 0,12 m na base e 0,09 m no topo 
 - espelho = 0,15 m  
 - comprimento = 1,00 m 

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos, deve-se 
proceder ao rebaixo do meio fio ao nível da sarjeta, conforme especificado no projeto em 
anexo. 

O produto desse processo deve ser protegido contra danos, através de meios 
adequados à situação, tais como: proteção física, sinalização, comunicação, conscientização, 
etc. 

Os meios fios serão medidos em metros lineares executados no local. 
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Imagens Ilustrativas 
 

 

2.3. Execução dos passeios: 
2.3.1 Rampa de acesso a cadeirantes, conforme detalhamento: 

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres conforme indicado 
em planta. Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito 
carroçável. 

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de 
pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%. A largura do rebaixamento 
obedecerá um limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa (Figura 01).   Os rebaixamentos 
das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si. Deve ser 
garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no 
mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20 m. As abas laterais dos rebaixamentos devem ter 
projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos inclinados de acomodação. A inclinação 
máxima recomendada é de 10%.  

 

 
Figura 01 

 

2.3.2 Regularização de passeio: 
 Esta especificação aplica-se à regularização do subleito nas áreas do passeio com a 
terraplenagem concluída. 
 Regularização é a operação destinada a conformar o subleito, quando necessário, 
transversal e longitudinalmente.  
 São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 
pás, enxadas, picaretas soquetes variados de forma a conformar transversal e 
longitudinalmente a área dos passeios. 
 A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de plataforma 
concluída. 

 

2.3.3 Camada de regularização de pó de pedra: 
 O serviço de camada de brita define-se pela execução de uma camada de pó de pedra 
na área onde será implantada a calçada com espessura de 10 cm, com a finalidade de 
regularizar o subleito no local. O mesmo deve ser compactado com placa vibratória. 
 A medição deste serviço será em m³. 

 

 

2.3.4 Pavimentação: 
   
A pavimentação será de blocos de concreto pré-moldado intertravados do tipo Unisten 

com fck 35 MPa, nas dimensões de 6,00 cm de altura, 11,00 cm de largura e 22,00 cm de 
comprimento, assentados sobre um colchão de pó de pedra de 10,00 cm. 

Com o assente da pavimentação deverá seguir os serviços de rejuntamento também 
com pó de pedra, espalhando-o com vassourão até se obter o perfeito enchimento dos vazios 
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para sua posterior compactação com placa vibratória. Após a compactação deve-se substituir 
as eventuais peças que apresentarem rachaduras ou trincas.  

 

2.3.5 Galerias Pluviais: 
   
As galerias pluviais existentes, deverão ser refeitas as lajes em concreto armado Fck 

25MPa com espessura de 8cm, e seu meio fio junto a pista de rolamento deverá ser do tipo 
boca de lobo. 

 
 

Dos Serviços: 
 Os serviços devem seguir o memorial descritivo e projetos propostos em anexo. 

A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para 
elaborar sua proposta. 

A empresa deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) 
de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 
 

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 inicio 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 60 dias, à contar da ordem de início. 

 
 

Capão da Canoa, 03 de julho de 2018. 
 
 
 
 
  ____________________________ 

                                                                                 Filipe Brehm Marques da Silva 
                                                                                 Eng.º Civil - CREA/RS 171.406 

 


