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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

  Execução dos serviços de engenharia para 

Recapeamento e Pavimentação Asfáltica no município de 

Coqueiral, à base de C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado à 

Quente), acrescido de sarjeta e guia extrusada em concreto 

usinado, com espessuras e dimensões de acordo com projeto em 

anexo, conforme este memorial com fornecimentos de materiais, 

equipamentos necessários e mão-de-obra especializada. 

 

➢ Ruas que receberão recapeamento: 

Rua Rio de Janeiro – Bairro Vila Sônia; 

Rua Espírito Santo – Bairro Vila Sônia; 

Rua São Paulo – Bairro Vila Sônia; 

Rua Bahia – Bairro Vila Sônia; 

Rua Goiás – Bairro Vila Sônia; 

Rua Coronel João Borges – Bairro Centro; 

Rua Rozendo Batista Pereira – Bairro Centro; 

Travessa Padre Arthur Campos – Bairro Centro; 

Rua Vitalina Rossi de Figueiredo – Bairro Centro; 

Rua Dona Joaquina – Bairro Centro. 

 

➢ Ruas que receberão pavimentação: 

Rua Campo Belo – Bairro Dona Fiota. 

 

PRAZO 

 

O prazo máximo para execução dos serviços será de 90(noventa) 

dias corridos. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1.0 Recapeamento Asfáltico sobre paralelepípedos. 

 

1.1 Pintura de Ligação: Tal serviço consiste na 

aplicação de material betuminoso sobre a superfície 

da base, para promover aderência entre um 

revestimento betuminoso e a camada subjacente. O 

material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-

2C, diluído em água na proporção 1:1, e aplicado na 

taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m² de tal forma que a 

película de asfalto residual fique em torno de 

0,3mm. O equipamento utilizado é o caminhão 

espargidor. 

 

1.2 Pavimentação em CBUQ: O revestimento asfáltico 

deverá ser executado sobre a via já pavimentada com 

pedras irregulares. O asfalto será do tipo Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q) tipo CAP 

50/70. Ao todo, considerando o nivelamento e a 

camada final, o asfalto terá espessura final (total) 

de 5,00 cm. Demais especificações:  

a) Preparo em usina do CBUQ utilizando CAP 50/70 e 

agregados; 

b) Espalhamento da massa asfáltica; 

c) Compactação da massa asfáltica com emprego de 

rolo de aço pneumático; 

 

1.3 Transporte de Material Asfáltico: Serviço a ser 

executado com caminhão com capacidade de 30.000 

litros. O CBUQ deverá estar na temperatura ideal ao 
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chegar no local da obra (não deve ser inferior a 

107º C e nem exceder 177º C). 

 

2.0 Pavimentação Asfáltica 

 

2.1 Imprimação: Execução de imprimação com asfalto 

diluído CM-30. 

 

2.2 Pintura de Ligação: Vide item 1.1. 

 

2.3 Pavimentação em CBUQ: Vide item 1.2. 

  

2.4 Transporte de Material Asfáltico: Vide item 1.3. 

   

3.0 Guia e sarjeta em concreto 

 

3.1 Sarjeta em Concreto: Execução de sarjeta em concreto 

usinado, moldada ”in loco”, 30 cm de base x 10 cm de 

altura, inclinação de 3,00%, conforme detalhe em 

projeto. 

 

3.2 Guia e Sarjeta: Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados 

de concreto, moldado in loco com extrusora, 45 cm de 

base (15 cm base da guia e 30 cm base da sarjeta) x 

22 cm de altura. 

 

4.0 Sinalização viária horizontal 

 

4.1 Faixas de Demarcação: As faixas de demarcação têm 

por finalidade fornecer informações que permitam aos 

usuários as vias adotarem comportamentos adequados, 

de modo a aumentar a segurança e a fluidez ao 
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trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizando e 

orientando os usuários das vias, como determina o 

manual brasileiro de sinalização horizontal. 

Linha de bordo (LBO) Cor Branca: Tem a função 

de delimitar, através de linha contínua, a parte da 

pista destinada ao deslocamento dos veículos, 

estabelecendo seus limites laterais. Esta marca 

longitudinal deverá ser implantada na cor branca com 

espessura de 0,10cm em todo o percurso das vias a 

serem sinalizadas, de acordo a indicação do projeto. 

Linha Simples Continua (LFO-1) Cor Amarela: 

Conforme implantado em projeto a marcação LFO-1 terá 

a função de dividir fluxos opostos de circulação, 

delimitando o espaço disponível para cada sentido e 

regulamentando os trechos em que a ultrapassagem é 

proibida para os dois sentidos, exceto para acesso a 

imóvel lindeiro. Esta deverá ser implantada na cor 

amarela com espessura de 0,10 cm e comprimento 

variável, de acordo com projeto. 

 

4.2 Faixa de Pedestre:  

A pintura das faixas de sinalização de pedestres. 

Estas pinturas deverão conter pelo menos 250 g em 

microesferas de vidro tipo “drop-on” para cada m² e 

110 g em microesferas de vidro tipo “premix” para 

cada m² de aplicação. Os elementos constituintes da 

sinalização estão indicados em projeto e deverão 

seguir as especificações de serviço do DER-MG. 
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Limpeza e Entrega da Obra 

 

- A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de 

limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento 

perfeito de todas as suas instalações. O canteiro da obra 

deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para 

locais próprios que não causem prejuízos ao andamento da 

construção; 

 

- Deverão ser devidamente removidos da obra todos os 

materiais e equipamentos, assim como as peças 

remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, 

ferramentas e acessórios. Toda pavimentação deverá ser 

limpa, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão 

ser removidos, sem danos às superfícies; 

 

- Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, 

deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos 

de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos; 

 

OBSERVAÇÕES 

 

- A empresa vencedora da licitação possui obrigatoriedade do 

encaminhamento do Laudo de Controle Tecnológico e os 

resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos 

serviços (conforme exigências normativas do DNIT) 

antecedente à última solicitação de desbloqueio; 

 

- A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação 

da área destruída ou danificada no andamento da obra, 

incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação 
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quando necessária. A recuperação é considerada como parte 

integrante da obra e deverá ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, 

sendo pré-requisito para liberação da medição; 

 

- Todas as despesas referentes e execução da obra, tais como 

encargos sociais e trabalhistas, CREA, correrão por conta 

da licitante vencedora; 

 

- A Prefeitura Municipal de Coqueiral MG exercerá através de 

seus profissionais a fiscalização dos serviços sendo que a 

mesma poderá recusar qualquer tipo que não esteja 

compatível com este memorial bem como determinar aceitação 

ou não da qualidade do material empregado nos serviços; 

 

- A execução dos serviços deverá obedecer às prescrições da 

ABNT; 

 

- Demais informações deverão obedecer às exigências da 

FISCALIZAÇÃO DE OBRA. 

 

 

 

Coqueiral, 09 de dezembro de 2021. 

 

 

 

______________________ 

Ivo Ferraz Botelho 

Engenheiro Civil 

CREA-SP 5070083804/D 


