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PREFEITURA DE IGUAPE
*Estância Balneária*
Departamento de Obras e Serviços
MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA DE VIA DE ACESSO QUE INTELIGA O CENTRO
MULTIUSO À PRAIA DA JURÉIA
LOCAL: AVENIDA PRESIDENTE BERNARDES – BAIRRO BARRA DO RIBEIRA
MUNICÍPIO: IGUAPE – SÃO PAULO.

1. Objetivo
O presente memorial trata das obras necessárias para serviço de obra de pavimentação em
lajotas de concreto, localizado na rua presidente bernardes - Bairro da barra do ribeira
(coordenadas geográficas: -24.694920, -47.564423), garantindo um melhor atendimento aos
que utilizam diariamente as suas instalações.

3. Etapas
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2. Recomendações gerais
a. A fiscalização caberá à Prefeitura Municipal de Iguape;
b. A Contratada deverá manter no canteiro de obras o diário de obra
devidamente preenchido conforme formato a ser fornecido pela fiscalização,
uma cópia da ART do responsável técnico da Contratada e uma versão do
projeto impressa e aprovada pela fiscalização. Para tanto, deverá imprimir as
folhas de projeto na quantidade que julgar necessária, e encaminhar à
fiscalização para aprovação e visto;
c. A Contratada é responsável pela segurança do trabalho e do meio ambiente,
e está obrigada a cumprir toda a legislação vigente, estando sujeita à
fiscalização também quanto ao cumprimento desta;
d. A Contratada deve providenciar para seus funcionários, prestadores de
serviço e visitantes da obra equipamentos de proteção individual conforme
preconizar a legislação vigente;
e. A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às especificações
fornecidas pela fiscalização e pelas normas pertinentes, cujo conhecimento
por parte da Contratada é subentendido;
f. Os materiais só poderão ser empregados após aprovação expressa da
fiscalização;
g. Será executado o controle de qualidade baseado nas normas pertinentes de
todo e qualquer material, componente e serviço que tome parte na execução
da obra, através de ensaios em corpos de prova e amostras retiradas, por
empresa(s) especializada(s), idônea(s), contratada(s) pela Contratada, e
h. Em caso de dúvidas a fiscalização deverá ser consultada e qualquer
modificação só poderá ser feita após anuência expressa da mesma.
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Serviços Preliminares
02.08.020 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.
Guias e Sarjetas
11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA
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;
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.

11.02.020 CONCRETO USINADO NÃO ESTRUTURAL MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³
1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).
2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado não estrutural, com
teor mínimo de 150 kg de cimento por m³ de concreto.
54.06.160 SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM
CONCRETO COM FCK 20 MPA
1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões
especificadas em projeto (m³).
Avenida Adhemar de Barros, 1.070 – Porto do Ribeira – CEP 11920-000 – Tel: (13) 3848.6810 - Iguape/SP

.

.

STCAP2021015795DM

54.06.150 EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL
1) Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção
nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³). 2) O item remunera
o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão de obra necessária para a execução
de guias ou sarjetas extrusadas "in loco", compreendendo os serviços: a) Piqueteamento
com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no máximo, para trechos com raio de
curvatura de no mínimo 3 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do
fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados; b) Execução do
perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora; c) Execução de juntas de
dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de profundidade, sobre
as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta
escavar buraco com a colher de pedreiro; d) Após a execução das juntas de dilatação,
execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de
acabamento, conforme o perfil desejado; e) Remunera também o fornecimento da
argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos
necessários à execução dos serviços descritos. Não remunera o fornecimento do concreto
apropriado para a execução do perfil por meio de máquina extrusora, nem o fornecimento de
materiais e mão de obra necessários para a execução de preparo de base e / ou lastro,
quando necessários. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005
e 49.674 / 2005.
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2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão de
obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços:
fornecimento de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas;
carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento
da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de
formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e
areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os serviços de
mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados
deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais
49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.
Terraplenagem
54.01.010 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.

54.04.350 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO DE 35 MPA, ESPESSURA DE
8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE
EM AREIA
1) Será medido pela área total de piso pavimentado com blocos de concreto (m²).
2) 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 8 cm, tipos: raquete e / ou retangular e / ou sextavado e / ou 16 faces;
referência comercial: Glasser G16 Glasser, T 16 Tatu, 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 rolo compactador;
assentamento dos blocos a partir de um meiofio 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 rolo
compactador, 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.
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54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA
1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, 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 da sub-base ou base em brita graduada
simples, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte
até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais,
compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e
desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão
atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673/ 2005
e 49.674/ 2005.
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Os critérios de aceitação serão aqueles listados nos critérios de medição dos itens indicados
na planilha orçamentária e as normas nacionais e internacionais que se aplicarem aos
materiais, componentes e serviços que tomem parte na execução da obra.
5. Medições
As medições deverão ser realizadas pela Contratada e protocoladas junto à fiscalização
para conferência, sempre no dia em que foi emitida a ordem de serviço à Contratada.
Deverão ser entregues além da medição, a memória de cálculo, o relatório fotográfico, os
laudos dos ensaios realizados e as folhas do diário de obras para o período da medição,
sempre no formato fornecido pela Municipalidade. A nota fiscal somente poderá ser emitida
após aceite quanto à medição apresentada.

Iguape(SP), 26 de novembro de 2021
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Engº Rafael de Barros Leite
Diretor de Obras e Serviços
Responsável técnico

