MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA (EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO E SARJETÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO).
FINALIDADE: Fornecer as diretrizes técnicas, bem como os elementos essenciais
destinados nas execuções das etapas dos serviços de recuperação de pavimento
asfáltico danificado.
Regime de Execução da Obra: Empreitada Global.
Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do
objeto apresentado.
1. Placa da obra:
Placa em chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo
resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra,
conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do
Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora.
2. Limpeza de superfície com Varrição:
Consistirá na execução dos serviços de limpeza da superfície a ser recapeada, por
meio de varrição manual.

3. Imprimação betuminosa ligante:
Consistirá na execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços
de fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C e a aplicação da emulsão asfáltica
formando camada betuminosa ligante.

4. Capa:
Execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo C.B.U.Q
na espessura mínima de 3 cm acabada, com o devido caimento precedida da execução
da camada betuminosa ligante através da imprimação betuminosa ligante tipo RR-1-C.
5. Sarjetão de concreto:
Moldado "in loco", com a largura mínima de 1,50 metros e espessura mínima de 20 cm,
inclinação de 10% para o centro, com tela de aço.
Preparo:
Efetuar a demolição do material existente, após a demolição a área deverá ser
previamente limpa depois será compactado com compactador manual de placa
vibratória, ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 100% do Proctor
Normal.
Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 20
centímetros.
Material: Concreto pré misturado com fck = 20Mpa
Tela de aço soldado CA-60, bitola 4,2 mm, malha 10x10 cm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução,
resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial
descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da
responsabilidade dos serviços e equipamentos instalados.
A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da
empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.
“A execução e remuneração de todos os itens que constem neste memorial
descritivo e não estejam contemplados na planilha orçamentária e nos projetos
apresentados ao processo em questão, são de total responsabilidade da
Prefeitura Municipal desta comarca. Os serviços quantificados na planilha
orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado”
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