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Joanópolis 25 de agosto de 2017

Memorial Descritivo
Este MEMORIAL trata dos principais pontos que devem ser seguidos na execução da
obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos,
medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não
informados neste MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações a
SINAPI e CPOS (Companhia Paulista de Obras e Serviços).

D AD OS GE R AI S D A O B R A
FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO
Recuperação de pavimentação da Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira
LOCAL DA OBRA
Rua Dr. Felício Fernandes Nogueira
PROJETOS:

Arquitetônico.
EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA OBRA, A EMPRESA
CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR TODOS OS PROJETOS À SECRETARIA
DE OBRAS E PROJETOS ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS RELATIVOS AOS
MESMOS, PARA PRÉVIA ANÁLISE E APROVAÇÃO. O NÃO CUMPRIMENTO
DESTA EXIGÊNCIA PODERÁ ACARRETAR O NÃO ACEITE DOS TRABALHOS,
TORNANDO-OS PASSIVEIS DE DEMOLIÇÃO E NÃO PAGAMENTO POR PARTE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE JOANÓPOLIS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1.0 – INÍCIO DA OBRA
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PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
1) Será medido por área de placa executada (m²).
2) O item remunera o fornecimento de placa para identificação da obra,
englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São
Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituída por:
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; remunera
também o fornecimento de pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum"),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3";
cimento; areia; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para
instalação da placa. Não remunera as placas dos fornecedores.

2.0– RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO,
INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E
DESCARREGAMENTO
1) Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou
conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão-de-obra necessária
para a execução dos serviços: desmonte, demolição e fragmentação de
pavimentação asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga
mecanizada; o transporte com caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o
descarregamento; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A
execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações
previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114
e outras vigentes à época da execução dos serviços.
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO,
TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO
1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado,
nas dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 25 cm
(m²).
2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mão-de-obra
necessários para a execução da abertura de caixa, compreendendo a
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escavação até 25 cm; remoção até o primeiro quilômetro; o transporte do
material de bota-fora, até 5 km, além do primeiro quilômetro, a execução do
preparo do subleito compreendendo a regularização, escarificação e a
compactação de camada de 15 cm, abaixo dos 25cm escavados; o
fornecimento de terra, caso não haja troca de solo, ou solo reforçado com
aditivos químicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra
o material que foi escavado e, não transportado além do primeiro quilômetro,
seja utilizado para a regularização de caixa.
BASE DE BICA CORRIDA
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões
especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mão-de-obra necessários para a execução da sub-base ou base em bica
corrida, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga,
transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização,
formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços
de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos
florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle
estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas
dimensões especificadas em projeto (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa
impermeabilizante, compreendendo os serviços: fornecimento de asfalto
diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação;
aplicação do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante.
Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas
dimensões especificadas em projeto (m²).
3) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante,
compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo
RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação
da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também
os serviços de mobilização e desmobilização.
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CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE
(CBUQ)
1) Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)
acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em
concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços:
fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico,
compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de
mobilização e desmobilização.
CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA
1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume
da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só
vez (m³).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2,
cimento, areia e a mão-de-obra necessária para o preparo do concreto, com
resistência mínima à compressão de 20,0 MPa.
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO
1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não
se descontando áreas de interseção até 0,20 m² (m²).
2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão-de-obra para execução
e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA
1)

Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura
(kg).

2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais
secundários como arame,
espaçadores, perdas decorrentes de
desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
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3.0– EXECUÇÃO DE LOMBADA TIPO II
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE
1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões
especificadas em projeto (m²).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mãode-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante,
compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão
asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de
mobilização e desmobilização.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE –
CBUQ
1) Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)
acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e
mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em
concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços:
fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de
agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o
local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico,
compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de
mobilização e desmobilização.

4.0- DRENAGEM
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA,
CARREGAMENTO,
TRANSPORTE
ATÉ
1,0
QUILÔMETRO
E
DESCARREGAMENTO
1) Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no
projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferido antes da retirada (m).
2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e o ferramental
apropriado para a execução dos serviços: desmonte manual de guia prémoldada, inclusive o apoio em concreto; a carga manual; o transporte com
caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e separação
do material, a limpeza e a acomodação manual das peças em lotes, para o
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reaproveitamento, ou remoção. A execução dos serviços deverá cumprir todas
as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de
5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução
dos serviços.
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILÔMETRO E
DESCARREGAMENTO
1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demolição (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários
para a execução dos serviços: desmonte, demolição e fragmentação de
sarjetas ou sarjetões em concreto simples, inclusive sub-base, ou lastro, com
rompedor pneumático (martelete); a carga mecanizada; o transporte com
caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e
acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá
cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes
à época da execução dos serviços.
BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU
SARJETÕES
1) Será medido pelo volume de base executada (m³).
2) O item remunera o fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução de base em
concreto, para assentamento de guias, sarjetas ou sarjetões pré-moldados,
compreendendo os serviços: acerto manual do terreno, apiloamento, execução
de formas, lançamento do concreto e acabamentos manuais. Os produtos
florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos
procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005
e 49.674/ 2005.
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA
1) Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do
desenvolvimento, de guias instaladas (m).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a
mão-de-obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os
serviços: piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos,
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fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão Prefeitura Municipal de São
Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20
MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de
aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias;
lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de
argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o
fornecimento de lastro ou base para as guias, quando necessário.
SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO
COM FCK 20 MPA
1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões
especificadas em projeto (m³).
2)O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a
mão-de-obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo
os serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada
nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga;
apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a
execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do concreto,
execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção
e caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e
desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos
Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.
BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA
1)

Será medida por unidade de boca de leão executada (un).

2)

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para
a execução da boca de leão simples, padrão PMSP, constituída por: alvenaria
de tijolo de barro cozido; fundo de concreto; revestimento interno com
argamassa traço 1:3 de cimento e areia, com adição de hidrófugo a 3 % do
peso do cimento e pintura com tinta betuminosa (emulsão asfáltica); cinta de
amarração superior para apoio da grelha; grelha articulada em ferro fundido
para boca de leão tipo GR-135 Pesada / Articulada da Fuminas, ou GRA-135
Pesada / Articulada da Afer, ou equivalente, peso de 135 kg, carga de ruptura
até 15.000 kg; remunera também os serviços de escavação, apiloamento do
fundo, reaterro e disposição das sobras.

BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO
1)

Será medida por unidade de boca de lobo executada (un).
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2)

O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para
a execução da boca de lobo simples, com altura até 1,20 m, padrão PMSP,
constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute;
fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e
areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração
superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo
chapéu para boca lobo; remunera também os serviços de escavação,
escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 2,00 M
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às
dimensões de valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061 / 85 (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mãode-obra necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00
m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do
material escavado ao longo da vala.
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU
MASSA EM LASTRO E / OU ENCHIMENTO
1)
2)

Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários
para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou
massa em lastro; remunera também o apiloamento do terreno, quando
necessário.

LASTRO DE PEDRA BRITADA
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou
memorial descritivo, e,não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm
(m³):
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala;
b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite.
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a
mão-de-obranecessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.
TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN = 600 MM
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1,
seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais
e líquidos não-agressivos conforme normas NBR 9794 e NBR 9795 da ABNT,
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diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a
junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o
capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e
assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-obra
necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos
tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da
ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na
bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo,
e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera
os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o
assentamento.
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO,
MÍNIMO DE 95% PN
1)
2)

Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mãode-obra necessários para a execução de aterros compactados, em valas ou
cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento de solo fornecido,
previamente selecionado; homogeneização do solo; compactação igual ou
maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências
do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade
do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à
espessura e homogeneidade das camadas; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços
bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e
quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR
7180, NBR 7181 e NBR 7182. Não remunera o fornecimento de solo.

____________________________
Arq: Sidney Molan Junior
C.A.U: 31 113-8
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