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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA TIARAJU COM 

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVs), 

BAIRRO NAVEGANTES, MUNICÍPIO DE CAPÃO DA 

CANOA-RS 

 

 

 

 O presente Memorial descreverá os serviços que serão realizados para a 

pavimentação com blocos de concreto intertravado (PAVs) em trecho da Rua Tiaraju em 

Capão da Canoa, conforme projeto.  

 

CANTEIRO DE OBRAS: 

 

 

Antes do início da obra, apresentar ao departamento técnico da Prefeitura 

Municipal a ART do CREA-RS referente a execução da obra especificada e todas as taxas 

e emolumentos relativos a obra, a partir deste solicitar ao departamento técnico a ordem de 

início dos serviços. 

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta execução esclarecerá que não teve 

dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das 

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

energia, água, 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: Havendo a necessidade de alguma alteração no decorrer da 

obra, a mesma deverá ser aprovada 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. E durante a execução 

dos serviços, seguir rigorosamente os preceitos das normas da ABNT e as normas 

regulamentadoras do ministério do trabalho (NR18 e NR35). 

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas e equipamentos, pessoal e 

instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. A desmobilização 

compreenderá a retirada dos materiais e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos 

empregados da Contratada. 

 

1 – Demolições: 

 

1.1 – Meio Fio:  

Os meios-fios existentes serão removidos/demolidos com o auxílio de máquinas ou 

manualmente através de alavancas. 

O material resultante de demolições, remoções e limpezas deverá ser retirado, pela 

contratada e descartado em local apropriado. 

Todos os entulhos provenientes das demolições e do decorrer da obra deverão ser 

retirados do local e transportados em caminhão basculante até o aterro sanitário municipal 

ou beneficiamento especializado e licenciado. 

Os serviços serão medidos em metro. 

 

1.2 – Remoção de Pavimentação existente: 

 

A empresa deverá remover a pavimentação existente conforme pede: 
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2.2.1 – A pavimentação em pedra de basalto irregular (calçamento), deverá ser 

totalmente removido e depositado em local licenciado a critério da empresa. 

Os serviços serão medidos em m². 

 

2 – Pavimentação: 

 

2.1 – Meio-fio:  

 

Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base a assentado os novos meios-

fios. Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as 

seguintes dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 15cm e com Fck de 25,0 Mpa.  

 
Modelo do meio fio pré moldado 

 

Os meios-fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 

compactados.  

Os meios-fios deverão atender ás normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 

usada no rejunte deve ter traço de 1:3 (cimento e areia). 

 

2.2 – Regularização e Compactação:  

Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e 

compactar o solo existente, o mesmo de dará de modo mecânico utilizando maquinário e 

equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado. A empresa deverá 

aterrar com areia para obter os níveis necessários, determinado pela equipe de Topografia 

do Município. 
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Os serviços serão medidos em m² 

 

2.3 – Base:  

Será composta por um colchão de pó de pedra 08cm. O mesmo deverá ser 

compactado com rolo “tandem” vibratório liso com peso mínimo de 08 toneladas. Após a 

não mais penetração de material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor 

compactação. 

O serviço será medido por m². 

 

2.4 – Pavimentação:  

A empresa deverá utilizar bloquete (pavs) intertravado de 08cm de espessura do 

tipo Unistem com fck 35 Mpa, de 16 faces. 

O assentando dos bloquetes deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos 

inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da 

pavimentação. 

É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os 

esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos 

com serra mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento 

vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, areia fina sobre o piso com uma 

vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que a areia penetre nas 

juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de 

compactação. 

 

 

 

 

 

 

Modelo bloco concreto pré-moldado intertravado tipo Unistem 
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Os serviços serão medidos em m². 

 

Dos Complementos: 

 

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

execução dos serviços. 

A empresa deverá possuir os seguintes equipamentos mínimos para os serviços: um 

rolo vibratório liso 8 ton, uma escavadeira hidráulica e dois caminhões basculantes.  

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

serviços executados. 

Os níveis serão marcados pela equipe de Topografia da Prefeitura Municipal de 

Capão da Canoa, assim como a indicação das vias a pavimentar. 

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

A obra será entregue perfeitamente limpa. 

A fiscalização do município poderá solicitar ensaios nos materiais aplicados 

conforme Normas Vigentes. Estes custos ficarão por conta da contratada. 

 

Capão da Canoa, 30 de setembro de 2020. 

 

 

 

                        ____________________________ 
                                      Filipe Brehm Marques da Silva        

                                                                           Eng.º Civil  
                                                                           CREA RS 171.406 

               Fiscalização 


