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ANEXO IV –  MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: Execução de Drenagem na Rua Othon Barcellos 

LOCAL: Rua Dr. Othon Barcelos e seus fluxos                     BAIRRO: Vila Paulista  

MUNICÍPIO: Cruzeiro - SP                                                   DATA: Junho/2022 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas 

na execução das obras e serviços abaixo citados, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos 

para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e 

serviços. Este memorial descritivo complementa a planilha orçamentária, devendo ser completamente 

considerados os itens aqui descritos.  

Caberá à empresa vencedora o fornecimento de todos os materiais e mão-de-obra necessária à 

execução completa das obras e serviços. Os serviços deverão ser executados com mão de obra 

especializada e de maneira perfeita, atendendo as normas técnicas em vigência e deverão ser 

executados rigorosamente em consonância com o projeto fornecido e/ou detalhes a serem elaborados e 

ou modificados pela Contratada. 

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a 

ser utilizado, e existir necessidade de aplicação de outros materiais não constantes desta especificação 

ou do projeto, deverão os mesmos ser de qualidade igual ou superior aos substituídos, e previamente 

aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEOS) desta PMC.  

Caberá a empresa executora a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, 

ficando a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos, bem como a escolha do 

equipamento auxiliar de construção, para o melhor andamento dos trabalhos. A Prefeitura Municipal, 

entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando à obtenção do ritmo de trabalho programado 

e a perfeição da execução das obras.   

A empresa vencedora (executora) deverá também atender quanto ao que segue: 

 Colocar à disposição da fiscalização todos os meios de qualquer natureza, necessários e aptos a 

permitir o controle dos serviços executados e daqueles em execução nas instalações das obras, dos 

materiais dos equipamentos; 
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 Ficam reservados a fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou não, previsto no contrato, nestas especificações, no projeto em tudo mais que de 

qualquer forma se relaciona ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com a obra em questão. 

Em caso de dúvida, a fiscalização submeterá o assunto à instância superior; 

 Os trabalhos que forem rejeitados pela fiscalização da Prefeitura deverão ser refeitos pela 

empreiteira, sem ônus para a Prefeitura. Qualquer trabalho, que não esteja especificado no contrato, 

deverá ter prévia autorização da fiscalização, antes do seu inicio; 

  O prazo da obra é improrrogável, ressalvados os motivos de força maior, independente da vontade 

da empreiteira. Os motivos de força maior que possam justificar suspensão de contagem do prazo, 

somente serão considerados pela fiscalização quando apresentados na ocasião das concorrências 

anormais; 

 Todos os materiais e louças que forem retiradas do local da obra deverão serem levadas com 

prudência ao depósito da Prefeitura. O transporte dos materiais servíveis só poderá ocorrer após a 

liberação da fiscalização; 

 Antes do início da execução das obras, a empresa vencedora deverá apresentar as devidas ART´S 

de execução e responsabilidade técnica sobre a obra e só iniciar as obras após o recebimento da 

ORDEM DE SERVIÇO; 

 É de responsabilidade da Contratada a confecção e instalação de Placa de Obras, conforme modelo 

a ser fornecido posteriormente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

 
GENERALIDADES   
 
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 às interpretações dos desenhos e/ou especificações deverão ser resolvidas pela 
Engenharia e Secretaria de Obras do Município. 
 
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: 
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Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou que 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.   
Todo 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”. 
 
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS 

 
Referência Tabela de composição CDHU (Ref. Fevereiro/2022) = BDI 20%; 
Referência não encontrada na tabela CDHU considerado a pesquisa de mercado. 
 
 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
1.1 Elaboração de projeto executivo 
1) Será medido por unidade de projeto executado (un.). 
2) O item remunera o fornecimento e elaboração de projeto executivo. Contemplando perfil 
longitudinal da rede com interferências, execução de gerador, estudo de dimensionamento da bacia nos 
pontos de captação, dimensionamento de tubulações e caminhamento, assim como métodos de 
execução. 

 
1.2 Placa de identificação para obra 
1) Será medido por área de placa executada (m²).  
2) 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. 
 
1.3 Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 
pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² 
1) Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 
obra (un x mês). 
2) O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem 
e a remoção completa de container módulo para sanitário, com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios 
individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictórios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 4 pontos para 
chuveiro, piso impermeável e antiderrapante, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m². 
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2. DRENAGEM 
 
2.1 Tapume móvel para fechamento de áreas 
1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de Erisma 
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como 
Cambará) de 3 x 3, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de 
tapume, tipo móvel, inclinado, com base interna ao tapume, para garantir estabilidade do conjunto. 
Remunera também material e a mão de obra necessário para a pintura em látex na face externa. 
 
2.2 Locação de rede de canalização 
1) Será medido por comprimento de rede locada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra qualificada 
e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de redes de canalização, 
conforme projeto aprovado pela Contratante e/ou Gerenciadora. 
 
2.3 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m 
1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas 
especificadas em projeto (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra 
necessária para a execução de valas com profundidade total até 4 m, englobando os serviços: 
escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita 
manualmente do material escavado ao longo da vala.  
 
2.4 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km 
1) Será medido por volume de terra removida, aferido no caminhão (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mão de obra necessária para a execução 
dos serviços de remoção de terra e carga em caminhão basculante. Remunera também o 
transporte, descarregamento e espalhamento da terra para distâncias inferiores a um quilômetro. 
 
2.5 Escoramento de solo descontínuo 
1) Será medido pela área da superfície lateral, efetivamente escorada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento de estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto) com 
casca, diâmetro de 0,2 m; madeiramento em Erisma uncinatum bruto (conhecido como 
Quarubarana ou Cedrinho); materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos 
serviços: escoramento lateral de vala por meio de tábuas de Erisma uncinatum (conhecida como 
Quarubarana ou Cedrinho), instaladas verticalmente, espaçadas de 0,3 m; travamento horizontal 
com as vigas de Erisma uncinatum (conhecida como Quarubarana ou Cedrinho), espaçadas 
verticalmente de 1 m, em toda a sua extensão; travamento perpendicular à superfície escorada 
com estroncas de Eucalyptus (conhecida como eucalipto), espaçamento vertical de 1 m, e 
horizontal de 1,35 m, a menos das extremidades das vigas de Erisma uncinatum (conhecida como 
Quarubarana ou Cedrinho), das quais as estroncas devem ser colocadas a 0,4 m. Remunera 
também os serviços de desmonte e remoção do material componente da estrutura de escoramento 
após a sua utilização. 
 
2.6 Lastro de pedra britada (base da tubulação - lastro de brita nº 3) 
1) Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³): 
a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 
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b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 
2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra 
necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro. 
 
2.7 Lastro e/ou fundação em rachão manual (reforço de base - 15 cm) 
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto aprovado pela 
contratante e/ou Fiscalização (m³). 
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de pedra de mão tipo rachão, equipamentos e mão 
-de-obra necessários para a execução de lastro, englobando os serviços: o transporte interno à 
obra e lançamento mecanizados; o apiloamento e espalhamento do rachão realizados 
manualmente; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. 
 
2.8 Fornecimento de aduela de C.A. (1,70x1,80)m 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de aduelas de concreto armado classe PA-2, seção retangular, com 
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, com dimensões de: 
(1,70x1,80)m; 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. Norma técnica: NBR 8890.  
 
2.9 Fornecimento de aduela de C.A. (2,00x2,00)m 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de aduelas de concreto armado classe PA-2, seção retangular, com 
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, com dimensões de: 
(2,00x2,00)m; 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. Norma técnica: NBR 8890.  
 
2.10 Fornecimento de aduela de C.A. (2,50 x2,00)m  
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de aduelas de concreto armado classe PA-2, seção retangular, com 
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, com dimensões de: 
(2,50x2,00)m; 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 
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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.  
 
2.11 Fornecimento de aduela de C.A. (2,50 x2,00)m em sistema não destrutivo 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de aduelas de concreto armado classe PA-2, seção retangular, com 
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, com dimensões de: 
(2,50x2,00)m; 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. Norma técnica: NBR 8890.  
 
2.12 Tubo de concreto (PA-2), DN= 1500mm 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com 
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro 
nominal de 1.500 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. Norma técnica: NBR 8890.  
 

2.13 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm 
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, diâmetro 
nominal de 1.200 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. Norma técnica: NBR 8890. 
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2.14 Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, com 
juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro 
nominal de 800 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. Norma técnica: NBR 8890. 
 
2.15 Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm 
1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 
2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PS-2, 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 mãode-
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. 
 

2.16 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN 
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de 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. 
 

2.17 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP 
1) Será medido por unidade de poço executado (un). 
2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução do 
poço de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de 
concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:5; fundo em 
concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro fundido; remunera 
também os equipamentos de apoio para a execução do poço de visita; serviços de escavação, 
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escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras. Não remunera o fornecimento do tampão 
em ferro fundido. 
 
2.18 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - 
pescoço 
1) Será medida por comprimento de altura interna da chaminé executada (m). 
2) O item remunera o fornecimento de tijolo comum maciço, pedra britada, cimento, areia, cal 
hidratada e a mão de obra necessária para a execução da chaminé com diâmetro interno de 70 cm, 
para poço de visita padrão PMSP, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em 
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro 
fundido. Remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição 
das sobras. 
 
2.19 Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto 
1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). 
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. 
 
 
3. PAVIMENTAÇÃO 
 
3.1 Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, 
carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento 
1) Será medido por área real de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto retirado, 
medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da retirada (m²). 
2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental apropriado para a 
execução dos serviços: desmonte manual de pavimento em paralelepípedo, ou lajota de concreto, 
inclusive o lastro de areia; a carga manual; o transporte com caminhão, até 1 (um) quilômetro; o 
descarregamento; a seleção e separação do material, a limpeza e a acomodação manual das 
peças em lotes, para o 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 e suas alterações, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e nas Normas 
Técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
3.2 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 
1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 
compactação executada (m²). 
2) 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. 
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3.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ 
1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado 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 betuminoso usinado 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. 
 
 

Cruzeiro, 03 de junho de 2022. 
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