PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLÍCAS

MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETÁRIO: -

Prefeitura Municipal de Pedreira.

PROJETO: -

Guias e sarjetas extrusadas para calçada

LOCAL: -

Rua “02” e “03”, do Loteamento Vale do Sol Nascente – Rua “B” Sitíos de Recreio - Fazenda
Bela vista, Bairro de Entre Montes - Município de Pedreira - SP

Resumo dos serviços: Comprimento total do trecho =
Guias de concreto moldada in loco extrusadas =

3.735,48 m
224,12 m³

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: As presentes especificações referem-se aos serviços de apoio, desenvolvimento e expansão a projetos de
infraestrutura, construção de guias e sarjetas extrusadas.
Trata-se da expansão da infra - estrutura e da qualidade de vida e as excelentes condições de aproveitamento
para o bem-estar da comunidade local.
01.00 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 02.09.030 - Será executada a Limpeza do terreno, 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.
54.01.010 – Na parte do solo onde será construída as guias e sarjetas, vai precisar ser executado a
regularização e compactação, do solo através de equipamento necessário para o serviço.
02.10.060 – Demarcação e locação dos serviços a serem realizados, por meio de ferramentas adequadas
dando maior precisão para a obra.
11.18.040 – Posteriormente ao preparo do solo e sua regularização será distribuído em uma largura de 0,80 m
(80 centímetros), com espessura média de 0,10 m (dez centímetros), um lastro de pedra britada, para melhor
assentamento das guias e sarjetas.
54.06.150 - O fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão-de-obra necessária para a execução de
guias e sarjetas extrusadas "in loco", fornecimento do concreto apropriado para a execução do perfil adequado por meio
de máquina extrusora.
07.01.120 – Carga e remoção de terra de 1º categoria, para enchimento da base da calçada dando uma
proteção para as guias e sarjetas, tendo uma espessura média de 0,20 m, (vinte centímetros).
07.11.020 – Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador para a base da calçada.
DISPOSIÇÕES FINAIS:A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita observância ao Edital e seus
Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto; O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da
Proposta vencedora que do mesmo farão parte integrante; Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus,
tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista,
acidentário, previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não e os saldará
diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento pela Prefeitura por expressa
disposição legal ou contratual.
Os serviços serão fiscalizados por funcionários da Prefeitura Municipal, o que não eximirá a responsabilidade
da contratada e de seu engenheiro responsável pelo cumprimento total de suas obrigações, que poderão, mediante
instruções por escrito, exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que determina as exigências do Edital; Sustar
quaisquer serviços em desacordo com a boa técnica e exigir sua reparação ou sua demolição e substituição por conta
exclusiva da Contratada;
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