PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO (CONTRATO DE REPASSE)
PROPRIETÁRIO: - Prefeitura Municipal de Pedreira.
PROJETO: - Construção de ciclofaixa e reforma de ciclovia na orla do Rio Jaguari no município
de Pedreira.
LOCAL: - Avenida Joaquim Carlos – Vila São José – Município de Pedreira - SP
JUSTIFICATIVA DO PROJETO: As presentes especificações referem-se aos serviços de apoio, desenvolvimento e
expansão a projetos de infraestrutura turística, construção de calçadas com piso retangulares
Intertravados, piso podo tátil, para pessoas com necessidades especiais e sinalização
horizontal da ciclofaixa com tintas retro refletivas de resinas acrílicas na pavimentação viária
existente.
Trata-se da expansão das atividades turísticas e da qualidade de vida e as excelentes
condições de aproveitamento para a saúde e bem-estar da comunidade local.
01.01 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 73859/2 - Será executada a limpeza com mão de obra necessária e ferramentas auxiliares
para a execução dos serviços de roçada, derrubada de arbustos, remoção de vegetação,
raspagem de camada de solo vegetal, carga e transporte com caminhão basculante.
01.02 – DRENAGEM: 95570 – Deverá ser instalado o tubo de concreto simples para redes coletoras de águas
pluviais, com diâmetro de 300 mm, com junta rígida, incluindo assentamento e fornecimento.
6087 – Sobre as caixas das bocas de leão instaladas no local serão instaladas tampas de
concreto armado com dimensões 60x60x5 cm.
01.03 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 96401 – Após a varrição, sobre a base a ser executada e sobre o pavimento existente que
será recapeado será feita a execução de imprimação com asfalto diluído CM-30.
41722 – No local que receberá nova pavimentação será feita a compactação mecânica a
100% do proctor normal.
96396 – Sobre a compactação será executada a base de brita graduada simples,
compactada, trazida da jazida mais próxima.
83356 – Transporte comercial de brita.
72844 – Carga, manobras e descarga de brita com caminhão basculante de 6 m³.
95993 – Sobre a base de brita graduada, após a imprimação com CM-30, será feita a
construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso, usinado a quente, (CBUQ)
camada de rolamento com espessura de 4,0 cm.
95990 – Será executado o recapeamento da ciclovia existente e da faixa de circulação que
receberá a sinalização indicativa de ciclovia.
72846 – Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente com caminhão
basculante de 6 m³
95303 – Transporte com caminhão basculante 10 m³, de massa asfáltica para
pavimentação urbana, a distância percorrida corresponde até a cidade de Jaguariúna, onde
aproximadamente tem uma distância de 14,6 km.
01.04 – GUIAS E SARJETAS: 04.40.030 – Será feita a retirada manual de guias pré moldadas, inclusive limpeza e
empilhamento.
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94273 – Após será feito o assentamento de guia (meio fio) em trecho reto confeccionada
em concreto pré moldado dimensões 100x15x13x30 cm, (comprimento x base inferior x base
superior x altura) para urbanização.
94287 - Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm de
base x 10 cm altura.
01.05 – PASSEIO: 92396 – Será feito a execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
colorido de 20x10 cm, espessura = 6 cm.
30.04.100 – Será instalado o piso tátil de concreto, do tipo alerta/direcional, em bloco
intertravado, com espessura de 6 cm na cor amarela ou vermelha, de acordo com as normas de
acessibilidade.
01.06 – SINALIZAÇÃO VIARIA DA CICLOVIA: 72947 - A tinta para demarcação viária deverá ser à base de resina acrílica com
microesferas de vidro nas cores brancas, vermelhas e amarelas. Deverá ser totalmente
resistente à água e ao intemperismo. O fornecimento de materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento será
por conta do empreiteiro.
OBSERVAÇÃO: -

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente o projeto em sua forma,
dimensões e concepção arquitetônica, memorial descritivo e ficará a critério da
fiscalização impugnar, mandar e refazer qualquer serviço que não obedeça às
condições do projeto.
O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas
necessárias às obras, bem como manter pessoal habilitado em número suficiente à
perfeita execução dos serviços nos prazos previstos de acordo com as normas
técnicas de segurança no trabalho.
Os serviços compreendem o fornecimento de materiais, mão de obra e
equipamentos necessários para execução da obra.

Pedreira, 03 de dezembro 2019.
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