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MEMORIAL DESCRITIVO
PROJET BÁSICO

PAVIMENTAÇÃO TIPO RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PARÁ.

01 – Descrição da obra:

Este memorial visa à realização de 22.000,00 m² de pavimentação tipo recapeamento
asfáltico de diversas ruas no Município de São Gonçalo do Pará.
02 – Localização da obra:

A pavimentação tipo recapeamento asfáltico será realizada em diversas ruas e avenidas
no Município de São Gonçalo do Pará.
03 – Características Geomorfológica do Sítio:

O terreno onde será implantada a obra é caracterizado por um material comum em toda
a região, possui uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas
características específicas.
04 – Justificativa quanto à localização do empreendimento:

A pavimentação tipo recapeamento asfáltico será realizada coma finalidade de
manutenção de ruas e avenidas do Município de São Gonçalo do Pará, onde houver
necessidade de executar pequenas e médias área de recapeamento asfáltico.
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05 – Descrição e quantitativos dos serviços a serem executados

ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

1

Instalações iniciais da obra
Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 x
1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com
rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica
viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em
eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso
com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente:
pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte
película branca e parte inferior: aplicação das marcas
em cor) conforme manual de identidade visual do
Município de São Gonçalo do Pará.
Obras Viárias
Execução de pintura de ligação com material
betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do
material betuminoso dentro do canteiro de obras

unid.

1,00

m²

22.000,00

2.2

Execução de concreto betuminoso usinado a quente
(cbuq)
com
material
betuminoso,
incluindo
fornecimento dos agregados e transporte do material
betuminoso dentro do canteiro de obras (e=3cm)

m³

1.584,00

2.3

Transporte de PMF/CBUQ para conservação DMT
acima de 50 km

m³ x km

26.400,00

3.1

Drenagem
Demolição manual de Alvenaria Poliedrica inclusive
afastamento, local da sarjeta.

m²

2.000,00

3.2

Sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, i = 3 %, padrão deop-mg

m

2.000,00

unid.

50,00

m

3.000,00

m²

300,00

1.1

2
2.1

3

3.3
4

4.1

4.2

Rampa para acesso de deficiente, em concreto
simples Fck = 20 MPa, desempenada, com pintura
indicativa, 02 demãos, incluindo demolição de piso
existente.
Pintura
Execução de linhas com resina acrílica com e = 0,6
mm, L = 8 cm, incluindo pré-marcação, fornecimento e
transporte de todos os materiais
Execução de linhas com resina acrílica com e = 0,4
mm, L > 30 cm, incluindo pré-marcação, fornecimento
e transporte de todos os materiais

06 – Limpeza da Obra.
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O recebimento da obra será vinculado a limpeza geral da área da obra, esta limpeza
deverá ser realizada de tal maneira que a área onde ocorreu a obra esteja em condições
de ocupação e uso imediato, onde todos os entulhos deverão ser retirados da área e
levado a local correto sendo este serviço executado pela empresa contratada.
07 – Responsabilidade de execução.

A condução e execução da obra deverão ficar a cargo de um engenheiro civil ou outro
que tenha atribuição para execução deste tipo de serviços e devidamente cadastrada
junto ao CREA e com atestados que comprove sua capacidade de execução desta obra.
08 – Segurança, higiene e Medicina do Trabalho.

Todos os funcionários da empresa contratada que estiverem envolvidos na execução da
obra direta ou indiretamente, deverão usar obrigatoriamente e corretamente os
equipamentos de segurança e de proteção individual.
A empresa contratada deverá estar rigorosamente obedecendo todas as determinações
da Lei 6514/77 e as suas normas regulamentadoras.
10 – Planilha de Custo: (em anexo).
11 – Cronograma Físico – Financeiro: (em anexo).

Flavio L. Greco S.
Engenheiro Civil
CREA / MG – 64.880/D
Departamento de Obras e Infra Estrutura

