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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

DESCRIÇÃO  

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever e especificar as 

técnicas e os materiais a serem empregados para os serviços de revitalização de 

calçadas acessíveis na avenida tabelião passarela – Mairiporã/SP, conforme projeto e 

orçamento que fazem parte integrante desse memorial. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A empresa contratada deverá ter prévio conhecimento do local e dos serviços, 

a fim de que os mesmos não sejam aditados e nem interrompidos por dúvidas ou 

outros questionamentos quando da sua execução. 

Sempre que detectados imperfeições e/ou danos nos serviços, ou que os 

mesmos estejam em desacordo com as normas técnicas e/ou com as condições pré-

estabelecidas neste memorial descritivo, projeto e planilha orçamentária, a equipe 

técnica da Prefeitura solicitará o seu refazimento e os custos serão exclusivos da 

contratada. 

Fica estabelecido neste Memorial Descritivo que a Contratada deverá ficar 

responsável pelo fornecimento total dos materiais pertinentes da obra em questão, 

como também os equipamentos e a mão de obra de primeira linha, sendo necessário o 

cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos e nos 

demais projetos a serem elaborados, responsabilizando-se pelo atendimento a todos 

os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da 

ABNT e demais pertinentes a normas de segurança. 

Caberá à empresa contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, a 

Prefeitura Municipal de Mairiporã acompanhará os serviços em nível de qualidade 

mediante a inspeção de sua equipe técnica. Durante a execução dos serviços, serão 

tomados todos os cuidados necessários no sentido de garantir a proteção e segurança 

dos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a 

execução da obra; garantir a estabilidades dos solos, das redes de infraestrutura, 
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subterrâneas, localizadas nas áreas adjacentes, além de garantir a integridade física 

das benfeitorias, que de alguma maneira possam ser atingidas em qualquer etapa da 

obra. 

Caso o memorial não detalhe a execução ou não esclareça as dúvidas, fica 

estabelecido o uso de critérios de medição ou catálogos da ABNT de execução. 

1. DEMOLIÇÃO 
A empresa deverá realizar a demolição das tubulações existentes e 

demais demolições que se fizerem necessárias, obedecendo o memorial de 

cálculo para que todas as etapas possam ser executadas de maneira correta. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da contratada as providências e 

medidas necessárias para transportar e carregar todo entulho até um local 

devidamente apropriado e habilitado para tal descarte. Fica, por tanto, proibido o 

uso desses elementos, dejetos de obra, para qualquer finalidade dentro do 

recinto da obra ou área adjacente imprópria para descarte. 

Será acrescido a taxa de empolamento quando na geração e 

carregamento do entulho. 

 

2. GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES 

 O assentamento de guias de concreto, consistirá dos serviços de 

execução das bases, assentamento de guias e encostamento de terra em toda a 

sua extensão. As guias serão assentadas sobre uma base de brita ou brita 

graduada simples (BGS) e serão escoradas, nas juntas, por meio de blocos de 

concreto de 25Mpa com altura de 0,02 cm da guia e largura mínimo de 25cm. As 

juntas serão tomadas com argamassa de areia e cimento. 

 Não será permitido o uso de guias danificadas, trincadas, ou com 

qualquer outro defeito. 

 As sarjetas e sarjetões deverão ser executadas de acordo com o projeto. 

As sarjetas deverão ser de concreto (fck = 25 Mpa), executado de acordo com 

as cotas, declividades e geometria estabelecidas no projeto. As sarjetas deverão 

ser assentadas sobre uma base de lastro de brita ou brita graduada simples 
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grossa (BGS) compactada, e ser moldada no local, com espessura conforme 

projeto e planilha. Não serão admitidos abaulamentos, de pressão e desalianças 

que causem empoçamento ou represento de água escoada no acabamento 

final. 

 Para a execução de sarjetões deverá ser colocado as telas de aço 

soldada nervurada para reforço estrutural, de acordo com a dimensão de cada 

sarjetão indicado no projeto e planilha. 

 A empresa ficará totalmente responsável pela carga, manobra e descarga 

das guias e todos os materiais que foram contemplados no orçamento que 

fazem parte integrante desse memorial. 

 Ao término do serviço, a contratada deverá remover todo refeito das guias 

e outros materiais da obra. 

3. PASSEIO  

 Execução de passeio em concreto, feitos por quadros limitados pela 

parede externa da edificação, meio fio e ripas de madeira, com espessura de 6 

cm. 

 Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se as 

ripas formando quadros. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e 

niveladas, pois devem ser utilizados também como guias para o nivelamento do 

concreto. O concreto é lançado sobre a base, no quadrado, distribuído e 

nivelado, tomando como referência as faces superiores das ripas de madeira. 

 Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na 

aplicação e cura do concreto. O serviço não deve ser executado em dias 

chuvosos, tendo-se o devido cuidado de manter o passeio protegido da ação 

direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens 

diárias, durante 7 dias. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

 

4. SINALIZAÇÃO 
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 A sinalização horizontal será demarcada conforme detalhes do projeto em 

anexo, sendo utilizada tinta retroflexiva acrílica a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, a fim de garantir secagem rápida da via, perfeito aspecto 

visual diurno e excelente visualização noturna devido à ótima retenção de 

esferas de vidro. A superfície deverá estar seca, preparada, escovada, livre de 

poeiras e asperezas. 

 Deverá seguir criteriosamente as normas técnicas da municipalidade, 

assim como respeitar e atender as normas e especificações do DER ou CET., 

não devendo ser alterados ou modificados sem a autorização da Fiscalização.  

 As placas de sinalização vertical deverão ser com pintura reflexiva e 

serem instaladas com abraçadeiras e postes cônicos de aço galvanizado e 

chumbadas com concreto conforme projeto e planilha. 

 As placas que serão utilizadas estão especificadas em projeto.  

 

Mairiporã, 08 de fevereiro de 2023 
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