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IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

1. OBJETO   

 

Pavimentação e Sinalização de trecho da Rua Duque de Caxias 

 

2. LOCALIZAÇÃO  

Pavimentação em Bloco de Concreto Intertravado e Sinalização Vertical 

 

2.1. RUA DUQUE DE CAXIAS 

Início na Rua Menna Barreto 

Coordenadas geográficas:   32°33'34,19"S                                                               

53°22'21,53"O    

      

Final na Rua Coronel de Deus Dias  

Coordenadas geográficas:  32°33'36,89"S 

      53°22'19,98"O 

3. QUANTIDADE  

Área: 956,33 m² 

4. VALOR TOTAL 

 

                            R$ 91.565,01 (noventa e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e um 

centavo)  
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5. SERVIÇOS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA  

Nenhum item. 

6. SERVIÇOS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

 

Todos os itens. 

 

7. MATERIAIS FORNECIDOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA 

 

Nenhum item. 

 

 

 

                                      Jaguarão, 06 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

André de Oliveira Timm 

Eng. Civil – CREA-RS 107270 

Matrícula 42994 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

INTRODUÇÃO 

O presente memorial visa descrever o projeto de pavimentação e sinalização vertical da 

rua descrita abaixo, conforme projeto. A data base utilizada do SINAPI é de Agosto/2021. 

 

Obra: Pavimentação em Bloco de Concreto Intertravado e Sinalização Vertical da Rua 

Duque de Caxias entre as Ruas Menna Barreto e Coronel de Deus Dias. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a 

serem obedecidas na execução dos serviços acima citados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos contratos. 

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material 

empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e 

recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; 

Legislações vigentes, etc...) referentes à execução de obras civis. 

 Todas as especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, 

devendo ser integralmente cumpridas. As indicações do Memorial Descritivo, em caso de 

divergência com as do Projeto Geométrico e Complementares deverão ser comunicadas à 

fiscalização para ser dada à resolução final. Nas diferenças de cotas e medidas em desenho, 

prevalecerão sempre os valores escritos. 

 Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e serão 

submetidos a exame e aprovação da fiscalização da obra. 
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  A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira 

qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, especificações e método 

da ABNT. 

 Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá obedecer de 

acordo com as recomendações de seus fabricantes. 

 A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço 

requerido. Toda técnica construtiva utilizada deverá seguir a todos os preceitos normativos. 

  Todos os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem 

necessários e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado 

indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalização, deverá ser removido sem qualquer 

custo para a Contratante. 

 Os materiais reutilizados, resultante de demolição ou escavação, serão destinados 

conforme orientação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. 

Será obrigatório o controle tecnológico, devendo ser exigido da construtora e será de sua 

responsabilidade apresentar o Laudo Técnico de Controle Tecnológico e os resultados dos 

ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT e 

ABNT, os quais devem ser entregues obrigatoriamente à PREFEITURA por ocasião do envio 

do boletim de medição para que façam parte da documentação técnica do contrato de repasse e 

para, nos casos de problemas precoces no pavimento, subsidiarem os reparos de 

responsabilidade do contratado, bem como da responsabilidade solidária da empresa executora 

dos serviços de pavimentação e controle tecnológico. 

Descrição, critérios de medição e pagamentos dos serviços:  

Os serviços e os materiais fornecidos serão objetos de medições, para efeito de 

pagamento, observando os preços estabelecidos nas "Planilhas de Preços" e as quantidades 

efetivamente executadas ou fornecidas no período considerado da medição mensal.  

Os serviços executados serão medidos mensalmente, depois de aprovados pela 

Fiscalização que emitirá o respectivo demonstrativo de medição. A Nota Fiscal referente à 

medição será autorizada a ser emitida pela empresa, após a vistoria realizada pela fiscalização 



Prefeitura Municipal de Jaguarão 
Avenida 27 de Janeiro, 422 

CEP 96300-000 – Jaguarão, RS 
Fone 53.3261.1999 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

da GIGOV/PL (CAIXA) e sua correspondente aprovação dos serviços realizados, portanto não 

será admitido valor de nota fiscal diferente ao valor aprovado pela fiscalização. 

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ACOMPANHAMENTO 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS  

1.1.1 PLACA DA OBRA em chapa de aço galvanizado 2,40 x 1,20m (Composição SPU/ET 

001) 

 

  A empresa CONTRATADA deverá fornecer e instalar no local da obra a placa modelo 

do governo Federal, com a indicação da empresa executora da obra, a identificação do 

responsável técnico e as informações da referida obra, cujo padrão será fornecido pela 

CONTRATANTE.  

Será executado em chapa galvanizada *Nº 22*, de *2,40 X 1,20* m estruturada em peças 

de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhada e peças de madeira de lei *2,5 x 

7,5* cm (1" x 3"), não aparelhada, pregadas com prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 

3/4 x 10) e fixada com concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira. 

 

1.1.2 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (COMPOSIÇÃO SPU/ET 002)  

1.1.3 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES (SINAPI 90777)  

Aplica-se este item ao fornecimento de toda a estrutura indireta necessária ao apoio e 

administração das atividades da obra, incluindo logísticas terrestres e/ou marítimas, dos 

materiais, de pessoal, do planejamento e controle, das estadias, da alimentação, dos transportes 

e translado veículos de apoio, combustíveis e lubrificantes necessários à execução dos serviços 

contratados segundo o cronograma previsto.  
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Está previsto Engenheiro Civil no canteiro de obras, com jornada de 16h mensais, sendo 

4h por semana, divididas em pelo menos 02 dias, para dirigir, fiscalizar o acompanhamento das 

diversas etapas da obra, proporcionando para que a execução seja realizada conforme previsto 

nos projetos, planilha orçamentária e seguir com rigor o memorial descritivo, aperfeiçoar a 

produção no menor tempo garantindo a qualidade, exatidão, acabamento e demais controles 

sobre os materiais e serviços que se acham necessários para que se tenha um produto de alta 

qualidade e durabilidade. Garantir que o canteiro de obras esteja organizado, livre de sujeira e 

restos de materiais e que durante a utilização de máquinas pesadas, o canteiro e as vias 

adjacentes estejam devidamente sinalizados para evitar causar algum tipo de acidente aos 

moradores do entorno, principalmente crianças que não vislumbram perigo aparente. 

A obra deverá estar sinalizada com cone plástico, interditando parte da via que 

encontrarem-se os serviços, máquinas e operários, fortalecendo deste modo à proteção a todos 

os envolvidos durante o período de execução da obra, inclusive à noite, se for necessário. 

Medição: Será medida de acordo com o percentual de evolução da obra 

 

2 PAVIMENTAÇÃO 

2.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO 
 

2.1.1. EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO - 16 faces 22 x 11 espessura 08 cm, 

resistência de 35mpA (NBR 9781), cor natural (SINAPI 92405) 
 

O Pavimento será travado em todo o seu perímetro com guia (cordão) de concreto, 

assentados de modo que sua dimensão maior fique perpendicular ao eixo transversal da via, 

localização conforme projetos.  

Esta etapa é a mais importante da construção do pavimento, pois ela é fundamental para 

a qualidade final do mesmo. Os operários devem trabalhar sempre sobre o piso já assentado, 

por onde será feito também o abastecimento das peças.  

O tipo de assentamento será espinha de peixe 90°, ao iniciar a colocação das peças, deve-

se ter o cuidado com o ângulo correto, e sempre iniciar por pontos onde os apoios são bem 

definidos, como por exemplo, o meio-fio. As peças devem ser posicionadas firmemente, lado a 
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lado, encaixando-se com cuidado, não afetando o colchão de areia. Se ocorrer o surgimento de 

fendas, as peças devem ser batidas com martelo de borracha, tendo sempre em vista um melhor 

ajuste. As juntas entre as peças devem ter 3mm. É importante manter sob controle o 

posicionamento e o alinhamento das peças, utilizando-se, para isso, linhas longitudinais e 

transversais fixadas e esticadas a cada 5 m. Os ângulos retos devem ser conferidos através do 

triângulo retângulo ou gabaritos de madeira.  

Terminada a colocação de todas as peças inteiras do trecho, devem se assentar os ajustes 

(fração das unidades) nos espaços, junto aos confinamentos externos e internos. Existem duas 

maneiras de se seccionar a peça: a guilhotina e a serra circular. Com a serra circular, a qualidade 

e a precisão do corte da peça é superior ao método da guilhotina.  

A pavimentação será com blocos intertravados de concreto modelo onda 16 faces 

(PAVIS), TRÂNSITO PESADO, nas dimensões 22x11cm e altura mínima 8 cm, resistência 

mínima de 35 MPa (NBR 9781), COR NATURAL.  

O assentamento deverá ser executado de forma a obedecer ao perfil transversal da via. A 

camada de areia deve ser espalhada e rasada em um movimento único de uma régua, nunca no 

sentido de vai-vem, é importante se controlar as cotas das guias que garantem a espessura 

uniforme da camada e o espaço para as peças até a cota final do pavimento. O assentamento do 

bloco será executado, cuidadosamente, sobre o colchão de areia compactado, cuidando o 

intertravamento entre os blocos. Imediatamente após o assentamento da pavimentação será feito 

o rejuntamento dos blocos, com areia de granulometria média em abundância, a seguir, a 

compactação do pavimento com rolo compactador vibratório.  

O colchão de areia, para assentamento do bloco, terá espessura de 5 a 6 cm, após deverá 

ser nivelado e compactado conforme inclinações de projeto. A areia deverá ser do tipo média, 

limpa e sem pedras, e com umidade natural, não poderá estar encharcada no momento de 

assentamento dos blocos.  

O assentamento do bloco será executado, cuidadosamente, sobre o colchão de areia 

compactado, cuidando o intertravamento entre os blocos. Imediatamente após o assentamento 

da pavimentação será feito, a compactação do pavimento com rolo compactador. A 

compactação é realizada em duas passadas sobre toda a área, cuidando-se para que haja uma 
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sobreposição dos percursos para evitar a formação de “degraus”. A compactação deve parar a 

pelo menos, 1m do limite de peças assentadas, ainda sem confinamento.  

Uma vez executada a compactação final, damos início à última etapa: o espalhamento da 

camada de areia média sobre o pavimento. Uma fina camada de areia é espalhada sobre as 

peças, e com uma vassoura o operário varre até que as juntas entre as peças sejam 

completamente preenchidas. A compactação final tem como objetivo conferir uma estabilidade 

definitiva ao pavimento. Sua execução se procede da mesma forma como a compactação inicial, 

diferenciando-se pelo número de passadas que a placa vibratória terá que executar. Deverão ser 

realizadas pelo menos duas passadas em diversas direções, observando-se a sobreposição nos 

percursos sucessivos.  

Após a compactação final, o operário deve fazer a varrição final para posteriormente o 

pavimento ser liberado para o tráfego. Depois de decorrida uma ou duas semanas após a 

liberação do pavimento, a empresa deverá retornar ao local para verificar a selagem das juntas 

e, se necessário, preencher as juntas através de uma nova varrição. 

 

2.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - em via urbana 

pavimentada, adicional para DTM excedente a 30Km (SINAPI 93599) 

 

O material carregado na fábrica, será transportado em caminhões, através da rodovia 

pavimentada (BR116), distante em média 140Km, para local da obra, pois não existe fábrica 

mais próxima à obra para este material.  

 

2.1.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO – confeccionada 

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário) (SINAPI 94273) 

 

Para o travamento da pavimentação será executado um cordão transversal à via, em meio-

fio, também denominado como guias, será de concreto simples com as dimensões apresentadas 

acima e com resistência mínima à compressão de 15 Mpa. 

Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo será apiloado, sobre os quais 

serão assentadas ou reassentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o 

nível conforme a pavimentação. 
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As guias serão rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com traço 1:4 

respectivamente, devem ser todos alinhados e nivelados, será tolerado até 20 mm de desvio no 

alinhamento. Deve-se fazer o controle de cotas, durante a execução, de modo que, após o 

assentamento das peças, esses componentes atendam as cotas da pavimentação e estejam 

fixados na camada de base. 

Os meios-fios terão 30 cm de altura, 15 cm de largura na base e 12 cm no topo, com 

comprimento de 100 cm. Os meios-fios deverão ter resistência adequada, estando 

completamente curados por ocasião de seu uso. Seu acabamento deverá ser satisfatório, sem 

rebarbas e porosidade. Após sua colocação, deverão ser adequadamente escorados para evitar 

deslocamentos. 

Os meios-fios serão medidos por metro linear assentado, rejuntado e escorados, conforme 

o projeto e especificações acima. 

 

 

2.1.4. PINTURA DE MEIO FIO – com tinta branca a base de cal (caiação) (SINAPI 102498) 

 

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” sobre o meio fio. A 

pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. 

Os serviços de pintura serão medidos por metro linear aplicados no meio fio. 

 

3 SINALIZAÇÃO 

3.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

3.1.1 FORNEC. E IMPLANTAÇÃO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO E 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1, LADO 0,414m, pintura retrorrefletiva 

TIPO I e SI (SICRO 5213857 e 5213446) 

Serão colocadas nas esquinas conforme modelo e localização que constam no projeto. 

Serão executadas em suporte de seção cilíndrica de aço galvanizado, placa octogonal (PARE) 
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com pintura esmalte sintético, nas cores e dimensões conforme Código Brasileiro de Trânsito 

vigente. 

Deverão ser do tipo refletivo, confeccionadas em chapa de aço galvanizado número 18. 

As placas serão fixadas através de 2 parafusos galvanizados, com arruelas e porcas 

sextavadas. 

Altura livre mínima de 2,10 m entre a placa e o piso acabado e distante 30cm da borda do 

meio fio, com ângulo de 93 a 95°. 

As cavas de fixação dos suportes ao terreno deverão ter seção circular de 0,30 m de 

diâmetro e profundidade de 0,60 m. A extremidade inferior dos suportes deverá ser executada 

em concreto moldado no local, com diâmetro e altura de 0,30 m, com recobrimento compactado 

de aterro e pedras, a fim de que o sinal permaneça na posição correta.  

 

 

 

          Jaguarão, 06 de outubro de 2021. 

 

 

André de Oliveira Timm 

Engenheiro Civil – CREA/RS 107270 


