PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PÚBLICAS

MEMORIAL DESCRITIVO (TESOURO)
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: 74209/1 – Será implantada a Placa de Identificação de Obras no padrão da Caixa
Econômica Federal.
03.01.220 – Será feita a demolição mecanizada de todo passeio em concreto existente.
92970 – Será feita a demolição da pavimentação asfáltica na área de ampliação do
passeio, conforme o projeto.
72898 – O pavimento asfáltico demolido será carregado em caminhão basculante.
83358 – Após o carregamento do caminhão basculante, o pavimento será encaminhado
para a destinação correta.
05.07.040 – O entulho proveniente da demolição do passeio será separado e alocado em
caçamba metálica e então encaminhado para a destinação correta.
01.02 – MOVIMENTO DE TERRA: 72961 – Após a demolição do passeio existente e da limpeza do terreno, será feita a
regularização e compactação do subleito.
96385 – Será executado aterro com solo predominantemente argiloso para a regularização
da superfície que receberá o piso intertravado do novo passeio.
6081 – Será fornecido pela contratada o solo argiloso necessário para a execução da
regularização do terreno no qual será assentado o pavimento intertravado.
01.03 – DRENAGEM: 99253 – Serão executadas caixas enterradas retangulares em alvenaria com tijolos
cerâmicos maciços, com dimensões internas de 0,60x0,60x0,60 metros, para a drenagem de
águas pluviais.
01.04 – SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CICLOVIA: 28.03.14.99 – Serão instaladas tachas bidirecionais com refletivo plástico para a
delimitação da faixa exclusiva para ciclistas.
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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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