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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS IPATINGA X NS SRA 

DOS NAVEVANTES; MENINO DEUS E TRECHO DA VITORINO COSTA; 

RUA BAURU E TRECHO DA AVENIDA PIUMA

Prefeitura municipal de Piúma- ES. 

Local: Rua Ipatinga e Ns Sra dos Navegantes – Piuminas; Rua Bauru – Lago 

Azul; Rua Menino e Trecho da Vitorino Costa – Monte Aghá I.

 Descrição

O  presente  memorial  descreve  e  especifica  os  serviços  a  serem 

realizados para a execução da rede de drenagem da referida rua, contemplado 

em projetos. 

Generalidades 

Todos os serviços necessários para execução da obra serão fiscalizados 

pelo  Setor  de  Engenharia  do  Município,  devendo  estar  sempre  em 

conformidade  com  os  preceitos  da  boa  técnica,  parâmetro  este  que 

prevalecerá em qualquer caso omisso do projeto ou da proposta, suscetível de 

originar dúvidas em sua interpretação.

Todos  os  serviços  compreenderão  fornecimento  de  mão-de-obra, 

equipamentos  e  materiais,  bem como dos equipamentos de  proteção  para 

todos  os  funcionários,  de  acordo  com  as  Normas  Regulamentadoras  de 

Segurança e Saúde no Trabalho vigentes.

Se, em qualquer etapa da obra, a Fiscalização tomar conhecimento de 

serviços mal executados ou de emprego de materiais de má qualidade, aquém 
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das especificações de projeto  e memorial  ou  em desconformidade com as 

normas de boa técnica,  poderá paralisar  os serviços ou mesmo exigir  que 

sejam refeitos, cabendo à Contratada o ônus dos prejuízos.

Todos  os  materiais  empregados  deverão  ser  de  boa  qualidade, 

durabilidade  e  resistência,  devendo  estar  de  acordo  com  as  Normas 

Brasileiras Regulamentadoras. A Fiscalização da Contratante poderá reprovar 

a aplicação de qualquer material caso seja julgada suspeita ou inadequada a 

sua qualidade. 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta 

prévia  à  Fiscalização,  por  outros  similares,  desde  que  apresentem  as 

seguintes  condições  de  similaridade  em  relação  ao  substituído:  qualidade 

reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética 

e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço. 

A  Contratada  deverá  manter  a  obra  permanentemente  limpa  e 

organizada, em condições de visitação constante, sem resíduos ou entulhos 

no canteiro de obra. 

A  Contratada  deverá  fornecer  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica 

(ART)  de  execução  dos  serviços  prestados,  devendo  apresentá-la  à 

Fiscalização da Contratante antes do início das atividades. Ademais, durante o 

andamento da obra,  deverão ser mantidos atualizados os diários de obras, 

devendo ser entregues, periodicamente, à Fiscalização. 
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Serviços

Canteiro de Obras

A  contratada  deverá  fornecer  a  placa  de  obras,  no  padrão  IOPES,  nas 

dimensões de 2.0 x 4.0 m,  conforme especificado em projeto, devendo esse 

ser  exposto  antes  do  início  das  obras.  Cada  obra  deverá  ter  uma  placa, 

totalizando 24m². 

No canteiro de obras deverá conter  1 container para o almoxarifado com: 2 

janelas,  1  pt  iluminação,  Isolamento  térmico  (teto),  piso  em  comp.  Naval 

pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. 

Também haverá 2 containers: 1 para refeitório, sendo este incluso porta, 2 

janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef.  

Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, 

incl.  laudo  descontaminação.  E  1  para  sanitário,  sendo  ele  incluso  porta, 

básc,  2  ptos  luz,  1  pto  aterram.,  3vasos,  3lavatórios,  calha  mictório,  6 

chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e 

laudo descontaminação

Deverá ser de responsabilidade da contratada a mobilização e desmobilização 

de  container  locado  para  barracão  de  obra,  assim  como  as  ligações 

provisórias de água, luz e esgoto descritas em planilha.

Topografia

Os  estudos  topográficos  objetivam-se  os  levantamentos  necessários  ao 

desenvolvimento do projeto do planialtimétrico.

Desta forma o levantamento deve se realizar em quatro fases:

a) Locação do eixo das vias a serem pavimentadas, com piqueteamento da 
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mesma.

b) Nivelamento e contra-nivelamento do eixo locado.

c) Nivelamento das seções transversais.

d) Perfis de altimetria da drenagem.

Movimentação de terra e Escoramento

Será executada a  escavação mecânica  com uso de retroescavadeira;  com 

uma profundidade até 1,50m, de acordo com a natureza do terreno para o 

assentamento dos tubos de concreto, construção dos poços de visita e caixas 

ralo. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados ao tipo de 

escavação. A escavação será realizada para o assentamento dos tubos de 

concreto.

Após abertura das valas para a rede de drenagem deverão ser assentados 

imediatamente  os  tubos  de  concreto  (manilhas).  Porém  antes  deve  ser 

lançado e espalhado uma camada de areia com espessura de 10 cm para 

apoio dos tubos de concreto.

Em todos os trechos de escavação com profundidade maior que 1,25m será 

realizado  o  escoramento  de vala  tipo  pontaletamento  considerando  o  local 

como de baixo nível de interferência.

O  reaterro  mecânico  será  feito  com  compactador  manual  do  tipo  soquete 

vibratório.

Após a escavação de uma camada de 35cm para posterior execução de sub-

base base, será realizado a regularização e compactação de subleito até 20 

cm de espessura. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser adequados 

ao tipo de compactação e de acordo com as normas técnicas (ABNT).

Drenagem

A Contratada deverá executar o assentamento dos tubos . Portanto, será sua 
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responsabilidade garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento 

de  qualquer  obstáculo,  saliências  ou  reentrâncias,  a  fim  de  propiciar  um 

assentamento contínuo e regular, diretamente sobre o solo. 

Atenção  especial  deverá  ser  dada  à  descarga  e  estocagem dos  tubos  de 

concreto ARMADO, também responsabilidade da Contratada, e que precisarão 

obedecer às Normas Brasileiras, de modo a evitar danos aos tubos. 

As caixas ralos serão executadas conforme projeto, em bloco pré-moldado e 

grelha articulada em FFA.

Os poços de visita serão de blocos pré-moldados para rede d=60m (1,00 x 

1,00  m),  revestida  com argamassa  de  cimento  e  areia.  A  localização  dos 

poços de visita será de acordo com o projeto de drenagem.

Em cada poço de visita será assentado um tampão de ferro fundido

Pavimentação 

Após realizados as camadas de sub-base e base serão assentados os meios 

fios  em  trechos  retos  e  curvos  com  peças  de  concreto  pré-moldado  com 

dimensões de 100 x 15 x 13 x 30, rejuntados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:4.

A sarjeta será executada concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo 

ou reto, 45 cm base x 15 cm altura conforme indica o projeto de pavimentação 

e/ou projeto de drenagem.

Toda a pavimentação será feita com blocos de concreto (35 MPa), esp.=08cm, 

sobre colchão de areia 5cm. No trecho já pavimentado, a que confere a rua Ns 

Sra  do  Navegantes  haverá  retirada  e  reassentamento  desses blocos,  bem 

como os meio fios. 
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Passeio

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no 

qual será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. 

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, 

de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta 

de  partículas  soltas  ou  sulcadas  e  ainda,  não  deve  apresentar  solos  que 

contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações 

d'água ou umidade excessiva. 

A  superfície  preparada  para  a  execução  do  calçamento  deve  estar  bem 

compactada 

No passeio de concreto deverá ser instalado ladrilho hidráulico pastilhado na 

cor vermelha com largura especificada em projeto. O assentamento será com 

pasta de cimento colante, inclusive com regularização e lastro.

Sinalização

Será executado o serviço de pintura para sinalização as vias de acordo com 

projeto. Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica 

com microesferas de vidro. A cor da sinalização está especificada em projeto. 

Para realização da sinalização vertical será realizado a confecção de suporte e 

travessa para placa de sinalização, inclusive fornecimento e implantação placa 

sinalização total refletiva. 

Toda  sinalização  viária  vertical  e  horizontal  deverá  obedecer  aos  critérios 

normativos e estabelecidos em projeto.

Limpeza geral da obra

Qualquer  entulho  gerado  durante  a  execução  dos  serviços  é  de 
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responsabilidade da Contratada, devendo ter acondicionamento e destinação 

em conformidade com a Legislação vigente. 

Na  entrega  dos  serviços,  todos  os  elementos  executados  deverão  estar 

completamente limpos e em condições de funcionamento e uso imediato. Será 

feita  a  vistoria  da  obra  pelo  responsável  pelo  Setor  de  Engenharia  do 

Município. 
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