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Obra: Revitalização de Trecho do Canteiro Central da Avenida 

Endereço: Av. Arco Iris, trecho entre as Ruas 

 

 

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução d

Trecho do Canteiro Central da Avenida 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos 

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: 

fornecimento do material necessário à implantação, assim como pela mobi

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 resp

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

Disposições gerais: A empresa deverá apresentar Comprovante de 

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsável técnico pela execução 

dos serviços e outros. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Revitalização de Trecho do Canteiro Central da Avenida Arco Iris

, trecho entre as Ruas 2 e a Rua 3. - Capão da Canoa/RS.

Memorial tem por finalidade orientar a execução d

Trecho do Canteiro Central da Avenida Arco Iris, e também serve para dissipar quaisquer 

dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos

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 

mpreiteiro 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 

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços 

 

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

fornecimento do material necessário à implantação, assim como pela mobi

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 

Todos os serviços preliminares não previstos, serão de responsabilidade da empresa 

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

Disposições gerais: A empresa deverá apresentar Comprovante de 

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsável técnico pela execução 
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Arco Iris. 

Capão da Canoa/RS. 

Memorial tem por finalidade orientar a execução da Revitalização de 

serve para dissipar quaisquer 

projetos, prevalecendo às 

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em 

aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo 

mpreiteiro 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 

, sobretudo deverá realizar uma visita prévia de inspeção e confirmar os serviços 

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 

onsabilidade da empresa 

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

Disposições gerais: A empresa deverá apresentar Comprovante de 

Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsável técnico pela execução 
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A seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção da 

unidade. 

 

1 – Serviços Iniciais: Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas 

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 

local de boa Visibilidade na extremidade do canteiro de obra

capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 

e deverá ser pintada obedecendo à proporcional

• Limpeza do Terreno

manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de 

forma a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreenderá os s

roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de 

árvores. Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da 

execução dos serviços de raspagem do terreno e limpeza, com a 

considerado, determinados no projeto, bem como o tipo de veículo utilizado.

• Limpeza Permanente da Obra 

permanente limpo e organizado, com

execução da obra, depositados em local

dos serviços. 

 

2 – Pavimentação do Canteiro Central

2.1 – Meio-fio:  

Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base 

novos meios-fios. 

Deverão ser assentados nas dimensões conforme projeto, com rebaixo de meio fio 

nas extremidades para travessia 
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seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção da 

Todos os serviços deverão seguir as especificações descritas 

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. 

deverá ser afixada uma Placa de Obra padrão do programa em 

na extremidade do canteiro de obra. Deverá ser de chapa metálica 

capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 

e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo.  

• Limpeza do Terreno/Decapagem – A completa limpeza do terreno será efetuada 

manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de 

forma a evitar danos a terceiros. A limpeza do terreno compreenderá os s

roçado, destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de 

árvores. Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da 

execução dos serviços de raspagem do terreno e limpeza, com a distância média e o volume 

considerado, determinados no projeto, bem como o tipo de veículo utilizado.

• Limpeza Permanente da Obra – A empresa deverá manter o canteiro de obras 

permanente limpo e organizado, com todos os materiais e equipamentos necessári

execução da obra, depositados em local adequado, facilitando a segurança e o andamento 

Pavimentação do Canteiro Central:  

Deverá ser executado a limpeza e nivelamento da base para o

Deverão ser assentados nas dimensões conforme projeto, com rebaixo de meio fio 

as extremidades para travessia de PCD. Os meios-fios utilizados 

 

2 

seguir será descrito de forma simplificada o modo de execução da construção da 

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 

Obra padrão do programa em 

Deverá ser de chapa metálica 

capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra. Terá dimensões de 1,25 x 2,00m 

A completa limpeza do terreno será efetuada 

manual ou mecanicamente, 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, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de 

árvores. Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da 

distância média e o volume 

considerado, determinados no projeto, bem como o tipo de veículo utilizado. 

deverá manter o canteiro de obras 

odos os materiais e equipamentos necessários à 

adequado, facilitando a segurança e o andamento 

ra o assentamento dos 

Deverão ser assentados nas dimensões conforme projeto, com rebaixo de meio fio 

fios utilizados no perímetro onde 
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circunda o arruamento serão de concreto pré

dimensões por unidade: 100cm x 30cm x 

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

compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto

Os meios-fios deverão atender 

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

Figura 01 – Meio

 

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 manual utilizando soquetes ou outro 

equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para 

recebimento da base. 

 

2.3 – Pavimentação 

A pavimentação do canteiro 

executado conforme apresentado em projeto

O padrão das pedras deve

com aproximadamente 3x3cm, e altura de 5

projeto. 

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 

parte de cimento e 3 partes de 

travadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com 
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serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguint

dimensões por unidade: 100cm x 30cm x (15cm x 13cm) e com Fck de 25,0 Mpa

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 

compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto

fios deverão atender as normas técnicas da ABNT. A argamassa a ser 

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

 

Meio-fio concreto pré-moldado 13x15x30x100cm 

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 manual utilizando soquetes ou outro 

equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para 

 em pedra portuguesa:  

do canteiro será constituída de pedra portuguesa. Deverá ser 

executado conforme apresentado em projeto nas suas dimensões e desenhos (mosaicos). 

O padrão das pedras deve ser nas cores pretas e brancas, em dimensões uniformes 

madamente 3x3cm, e altura de 5,0cm, distribuídas conforme desenho em 

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 

parte de cimento e 3 partes de areia úmida), com espessura de 8,0cm, as pedras devem ficar 

travadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com 
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fabricado de boa qualidade e com as seguintes 

e com Fck de 25,0 Mpa. 

fios deverão ser assentados devidamente alinhados, nivelados e 

compactados de forma que fiquem com nivelamento conforme o projeto. 

s técnicas da ABNT. A argamassa a ser 

 (guia externa) 

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

compactar o solo existente, o mesmo de dará de modo manual utilizando soquetes ou outro 

equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado para o posterior 

de pedra portuguesa. Deverá ser 

suas dimensões e desenhos (mosaicos).  

em dimensões uniformes 

,0cm, distribuídas conforme desenho em 

As pedras deverão ser assentadas sobre “farofa” (argamassa seca) de traço 1:3 (1 

,0cm, as pedras devem ficar 

travadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com 
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o meio fio assentado. Sob a farofa deverá ser executado base de 1

mesmo deverá ser compactada com material adequado.

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho 

(mosaico), outra “farofa” no traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo 

todos os vãos entre as pedras. Após este, apiloar

para nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a 

argamassa do rejunte. No dia seguinte, jogar água abundantemente.

A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitan

canteiro central. 

 Deverá ser observado os lugares onde serão plantados vegetações após o pavimento 

concluído, deixando vazios conforme projeto.

 

Dos Serviços: 

 

 Os serviços devem seguir o memorial descritivo e

A empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para 

elaborar sua proposta. 

A empresa deverá apresentar 

(RRT ou ART) 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 operário

inteiramente da empresa executora dos serviços. 

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado.
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Sob a farofa deverá ser executado base de 15cm de brita graduada, o 

compactada com material adequado. 

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho 

(mosaico), outra “farofa” no traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo 

todos os vãos entre as pedras. Após este, apiloar as pedras com soquete leve de tábua larga, 

para nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a 

argamassa do rejunte. No dia seguinte, jogar água abundantemente. 

A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre o 

Deverá ser observado os lugares onde serão plantados vegetações após o pavimento 

concluído, deixando vazios conforme projeto. 

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

empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para 

A empresa deverá apresentar Registro ou Anotação de Responsabilidade Técnica 

ART) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros.

os Complementos: 

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

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 

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. 
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cm de brita graduada, o 

Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho 

(mosaico), outra “farofa” no traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo 

as pedras com soquete leve de tábua larga, 

para nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a 

do o trânsito sobre o 

Deverá ser observado os lugares onde serão plantados vegetações após o pavimento 

propostos em anexo. 

empresa deverá visitar o local e verificar dos serviços a serem executados para 

Anotação de Responsabilidade Técnica 

ART) de responsável técnico pela execução dos serviços e outros. 

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

Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com 

s, transeuntes e veículos será 
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A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

serviços executados. 

A placa deverá ser afix

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 mate

 

O prazo de conclusão desta obra é de 
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A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

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.

O prazo de conclusão desta obra é de 60 dias, à contar da ordem de início.

Capão da Canoa, 19 de 

____________

    Filipe Brehm Marques da Silva

         Eng.º Civil
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A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos 

ada no inicio da obra. O modelo da mesma será fornecido 

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

obra e encargos. 

dias, à contar da ordem de início. 

de novembro de 2020. 

_______________________ 

Filipe Brehm Marques da Silva 

Eng.º Civil CREA/RS 171.406 


