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ANEXO IV – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: De infraestrutura Urbana – Calçadas no Residencial dos Metalúrgicos 

LOCAL: Jardim Residencial dos Metalúrgicos 

MUNICÍPIO: Cruzeiro-SP 
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 GENERALIDADES   
 
 Objetivo 
Este  documento tem por finalidade definir e especificar  os  processos  de  
execução  dos serviços para execução de calçadas no Bairro Jardim Residencial 
dos Metalúrgicos, no trecho conforme assinalado em projeto. 
 

Normas e Especificações 
Estas especificações  integram-se  às normas Brasileiras atinentes. Aplicam-se, 
ainda, os dispositivos das Normas de Execução e Fiscalização de Obras do 
município de Cruzeiro-SP 
A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em 
textos não elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas 
aplicáveis ao caso. 
 
           Procedência de dados e interpretações 
As cotas indicadas nos desenhos prevalecem sobre suas dimensões em escala. 
As especificações prevalecem sobre os desenhos. 
As dúvidas quanto interpretações dos desenhos e/ou especificações deverão ser 
resolvidas pela Engenharia e Secretaria de Obras do município. 
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          Aplicação dos materiais e atendimento ao projeto 
Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser comprovadamente de 
primeira qualidade, atendendo rigorosamente as especificações a seguir: 
Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade 
inferior aos especificados, serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção 
do canteiro a cargo da Empreiteira. 
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade 
dos materiais que julgar necessário.   
Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas 
deverá ser protegido e sinalizados de acordo com as normas de segurança de 
trabalho. 
Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e 
de identificação, sendo esta de responsabilidade da empreiteira. 
Não será admitido a construção de abrigos ou alojamentos em compensado tipo 
“Madeirit”, somente sendo aceito containers para os sanitários do tipo “Biológico”. 
 
 
1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 Placa de identificação da obra – Será medido por área de placa executada 
(m²). 
O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-
obra necessária para instalação 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; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. 
Não remunera as placas dos fornecedores. 
 

 
2. GUIAS 
 
2.1 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 fck 25 Mpa – Será medido pelo 
comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, de guias 
instaladas (m). 
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 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas 
pré-moldadas padrão 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. 
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3. PREPARO DA BASE 
 
3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do 
proctor normal – Será medido por área de plataforma, aferida na projeção 
horizontal, com regularização e compactação executada (m²). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra 
necessários para a execução de regularização e compactação mecanizada, 
englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação 
de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto 
das cotas; locação por meio de piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera 
também os serviços de mobilização e desmobilização. 
 
 
4. PAVIMENTAÇÃO 
 
4.1 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, natural, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia – Será 
medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 
MPa, espessura de 6 cm, na cor natural, tipos: raquete e/ou retangular e/ou 
sextavado e/ou 16 faces; referência comercial: Glasser G16 Glasser, P61635N 
Presto ou equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; 
lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, 
adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um 
meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 
intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de 
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos 
serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 
recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 
preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o consequente 
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as 
bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 
necessário. 
 
4.2 Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, 
tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia – Será 
medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²). 
O item remunera o fornecimento de blocos pré-moldados, articulados, em concreto 
simples, altamente vibrado e prensado, com resistência média a compressão de 35 
MPa, espessura de 6 cm, colorido, tipos: raquete e/ou retangular e/ou sextavado 
e/ou 16 faces; referência comercial: Glasser G16 Glasser, P61635N Presto ou 
equivalente, conforme a norma NBR 9781; areia, materiais acessórios e a mão de 
obra necessária para a execução dos serviços: apiloamento da superfície; 
lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, 
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adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos a partir de um 
meio-fio lateral, em ângulos retos ou a 45º, em relação ao eixo definido, garantindo o 
intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de 
arremates junto ao meio-fio, ou bueiros, ou caixas de inspeção, etc., com blocos 
serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme 
recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, 
juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o 
preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o consequente 
intertravamento dos blocos. Remunera também o preenchimento com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as 
bordas de acabamento; não remunera fornecimento de lastro de brita, quando 
necessário. 
 
4.3 Forma em madeira comum para fundação – Será medido pelo 
desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando áreas 
de interseção até 0,20 m² (m²). 
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e 
instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 
 
4.4 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m – 
Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³). 
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 não estrutural, com 
teor mínimo de 300 kg de cimento por m³ de concreto. 
 
4.5 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 
lastro e/ou enchimento – 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. 
 
 
5. DRENAGEM 
 
5.1 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto – Será medida por 
unidade de boca de lobo executada (un). 
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. 
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5.2 Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm – Será medido por comprimento de 
tubulação instalada (m). 
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, diâmetro nominal de 400 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. Remunera também a mão-de-obra necessária para a 
execução dos serviços: carregamento, assentamento, 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. Norma técnica: NBR 8890. 
 
5.3 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto – 
Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de 
obra necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solos de primeira 
categoria, englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte 
interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias 
inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e 
acabamentos manuais. Não remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a 
retirada de raízes e troncos. 
 
5.4 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador – Será 
medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de 
obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os 
serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de 
compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o 
fornecimento de solo. 
 
 
6. BANCOS, LIXEIRAS E GUARDA-CORPO 
 
6.1 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm – Será medido por 
unidade de banco instalado (un). 
O item remunera o fornecimento e instalação completa de banco em concreto pré-
moldado, nas medidas 150 x 45 x 45 cm; referência comercial BVP150 da Neo-Rex 
ou equivalente. Remunera também materiais e a mão de obra necessária para a 
execução de base em concreto. 
 
6.2 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ – 
Será medido pelo comprimento de guarda-corpo instalado (m). 
O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes 
verticais, com espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com 
diâmetro de 1 1/2; fechamento com tela artística ondulada galvanizada, malha de 1 
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1/2, fio nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, com espessura de 1/8, 
soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por 
chumbador químico, e a mão de obra para instalação do guarda-corpo, conforme 
determina a NBR 9050, NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o 
fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para: aplicação em uma 
demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes 
metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink 
fabricação Glasurit, ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. 
 
 
 
Cruzeiro, 11 de agosto de 2021. 
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