GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
MEIO AMBIENTE E INFRA ESTRUTURA

QUIXERE -ADM "QUERO MAIS QUIXERE

ANEXO I

01. PROJETO BASICO
(Memoriais descritivos, plantas e justificativas tecnicas)

02. ORCAMENTO BASICO
(Planilha ongamenfaria)

03. CRONOGRAMA FisICO-FINANCEIRO

(Cronograma de execueao da obra e clo desembolso financeiro).

04. cOMposieAO DOs cusTOs
(Composig5o dos custos unitarios. dos encargos socjais e BDl)
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• Apresentacao
Dados da Obra

Locanzaeao da Obfa

Descheao Sumana do Proicto
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Localizacao do Municipio

•

Memorial DescTitivo e Especfficac6es T6cnicas
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APRESENTACAO

Dados da Obra
Este memorial refere-se a pavimentaeao em paralelepfpedo em diversas Ruas do Distrito
de Lagoinha no municipio de Quixete, Ceara, conforme Planta em Anexo.

Localizagao da Obra
A referida obra sera executada no Distrito de Lagoinha no municipio de Quixete/CE,
coF`forrrie pTanfas de situagao e localizagao.

Descri9ao Sumaria do Projeto
Este projeto apresenta-se em urn tlnico volume contendo os seguintes capitulos;

• Apresentagao;
•

Localizapao do Munjcipio;

•

Memorial Descritivo e Especjrlcag6es T6crricas;

•

Oncamento Basics;

i

Cron6grama Fisico-Financeiro;

•

Composigao do BDI;

•

Composigao de custos unitario

•

Mem6ria de calculo

•

Considerag6es Gerais para Execugao dos services;
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAC6ES TECNICAS

1. APRESENTACAO

Este Memorial Descritivo tern por objetivo estabelecer as condig6es teonicas que
presidirao o desenvolvimento da pavimenta9ao em paralelepipedo em diversas Ruas do

Distrito de Lagoinha ro mwhcf pie de Qubter6, Ccara.
Toda a especificagao trata-se das condig6es gerais da obra, das principeis caracteristicas

dos serviaps a serem executados e dos materials a serem empregados, tudo de acordo
com o projeto e com a relagao dos quantitativos de obra e servipos.

Sao partes integrantes deste, independentemente de transcriQao, todas as normas
(NBRs) da Associa8ao Brasileira de Normas Teonjcas (ABNT), que tenliam relaeeo com

os serviaps objeto do contrato.

2. JUSTIFICATIVA QUANTO A ALTERNATIVA ADOTADA

Optou-seporesteestjloepadfaodeObraapresentadoemprojeto,pornaochocar-se
demasiadocomancalidadedolocal.Eunaobrasjmpleeedegiandefuncionaljdade,
epelofatodeserestaaaltemati.vademenoroustofinanceiro.

3. DEscRicAO DO pisouEro
0projetoconstabasjcamentede:
•

ReconformaqEo (patrolagem da plataforma)

•

Pavimentacao em paralelepfpedo

•

Limpezafinal

4. mATERIAis, MAO-DE-OBRA E EQuipAMENTOs

Tedomaterialaserutiliradon-a6braseraaeprimeiraqualidade.Ama
Ser idonea,
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J^ modo
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ser

e-obra devefa

homogenea que as§egurem a

in andamento
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dos servi§oS. Deverao ter no Canteiro todo equipamento mecanico e

necessarios ao desempenho dos serviaps.

5. DISPOSICOES GERAIS

Esta especificagao ten per objetivo estabelecer e determinar condic6es e tipos de
materiais a serem empregados, assim come fomecer detalhes construtivos acerca dos
serviaps que ocorrerao por ocasiao da Obra. Qualquer discrepancia entre estas

especifiicag6es e ce projetos 8 dovida sera dirimida pela flscalizapao

6. PLACA DAOBRA

A placa da obTa devefa ser a primeiro eervgiv a ear exeoufado, nas dimens6es minimas
de 3m x 4m. Deverao constar os seguintes dados: name da CONTFIATADA, de acordo
com a seu registro no Conselho Regional; Name da obra, valor, data de inicio e tim, nome

dos Responsaveis i=6cnicos pela execueao da obra, de acordo com o seu registro no
Conselho Regional.

7. REcONFORMACAO REGULARizAeAO DO §uBLEITO

Areconformag5odaplatafornrasefafeftacomautjljzacaodemotonive'adoraemtodo§os
trechos.Imedjatamenteantesdopreparodosublejto,oterrenodevefaestarlivrede{oda

vegetacao ou matenal organico eventualmente exjstente 0 lerto da estrada que rna

recebereepedrasdevelaestarperreitamenteregularizadoeconsolldadosemapresenpe

depanelas,costelas,obedecendoascondig6esgcometncadeainhamento,greidee
seeao transversal projetada.

8. cOLcmo DE AssENTAMENTO
Sobreacamadadebasedopavimentodevidamentepreparada,devefaserespamamada
uma camera de areia gro§ca em uma e§pessiira tal que, somada a altura do
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Antes de o assentamento ser iniciado, devem-se estabelecer as linhas
atraves de piquetes cravados no eixo da via e nas sarietas, para que o pavimento fique
com a declividade transversal estabelecida no projeto.

0 a§sentamento devefa progredir dos bordos para a eixo da via e as fiadas deverao ser
retjlinea§ e normals ao eixo, sendo as pecas de cada fiada deL fanguras aproximadamente
iguais.

As juntas de paralelepipedos de cada fiada devem ser altemadas em relaeao as duas
fiadas vizinhas.

Depois dos paralelepipedos assentados, a parte superior das juntas, em qualquer ponto
nao devefa exoeder a 1,5 cm.

As pedras que ira compor o eixo da via serao em paralelepipedo de pedra granitica.

10. BANQUETA DE MEIO Flo

Mos trechos inicial e final das vias, deve-se realizar travamento dos paralelepfpedos

atrav6s da execugao de urn meio flo enterrado. Os meios fios deverac ser assentados
antes da execugao dos pavimentos.

11.REJUNTAMENTOECOMPRESSAO

DevefaserexecLitadoemargamassadecimentoeareiagrossenohago"ap6so
assentamentoecompactacaodaspedrascomapteviavarrieaodasuperfejeporela
clef;rtida.Avamcaotemporfinalidadeallmperadasjuntasformadasentreaspedras.

Apnofundidademi'nimadasjunfasserade4,0cmparaquepesehaverumperfeito
rejuntamentodaspedras;Molharaspedrasante§dorejuntamentodaargamas§a,a

medidaqueforsendolancadaaargamassasefaexigjdaumacompactagaoafimde
proporclonarummelhorembrechamentodasjunfase,cori§equentemente,umamelhor

fixacaodaspedrasAargamaseutilizadanorejuntamentodevefaatingirumacoloracao

uniformeantesdesermolhadaDevefaserngorosamentebemtracadaeexeoutadafora
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A penetragao da aTgamassa na-s-jumas e feita com vassoun6es. Ap6s seu espai"me, os
paralelepipedes deverao ssr comprimidos per meio de compactador tipo "LISO TANDEM
AUTOPROPELIDO (CHP)"

A mistura das argamassas no local da obra deve ser feita com betoneira. E recomenas`/el
misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hera de aplicacao. Este ouidado

evita que a argamassa endureca ou perca a plasticidade.

12. SARGETAS

As §arietas serao executadas de forma conjugada ao meio fie, Deveriio ser realizada

escavapao no terreTto com ceTca de 10 cm de profundidade pare Tealizar a lancamento do
concrete nao estriitural sobre a §uperricje, afim de que a seu acabamento fique em
conformidade

com

a

supefficje

em

paralelepipedo,

sendo

de

leve

inclinag5o,

acompanhando a caimento da pavimentagao executada.

13.PINTURA

a mei.a flo que recebefa a pjntura a cal devela estar com sua superricje devidamente
limpa.

Aprimeirademaoserfapljcadanahonzontaleasegundanaverticat,depoisdesecaa
primejra.

14.LIMPEZADAOBRA

AobraseraeritregueemperfeltoestadodelimpecaeconservaeeoSefaremovidotoooo

entuthodoterreno,sendocuidadosamentelimposevarridososacessos.

15.slNALizAeAOvlARiA

SeraomstaladasplacasdesinalizaeaoverticaldeadvertenciaeregulamentagaoDeverao

serobservadasaslnfofmaeeesconstantesmasEspecrficaeeesT6cnicasenoCodigoda
.
_ Isentido
_-I I.\n*€
Tr€nsito
I Iallol`u Brasileiro.
5rasileiro. Develao
Deverahssr
earcolocadas
-I---I
do lado direito
do

dovem orientar.
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16. CONSIDERAC6ES FINAIS

Apes a conclusao total da obra, a CONTRATADA devera retirar todos os restos de
materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra s6 sera dada como erkegue ap6s a inspegao fmal da FISCALIZAQAO.
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