
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

C.N.P.J MF45.317.955 / 0001 - 05 

 

 

 
Rua Dozito Malvar Ribas, n° 5.000 - CEP 14.420-000 – Itirapuã / SP - Fone (0XX16) 3146 - 6700 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO RESIDENCIAL NASCIMENTO, 

DISTRITO INDUSTRIAL E CENTRO 

 

1) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

a. Limpeza da superfície: A superfície a ser reparada deverá ser limpa 

através de varrição e /ou lavagem com caminhão pipa para recebimento do 

recapeamento; 

 

b. Pintura de Ligação: Após a limpeza, deverá ser aplicado a pintura de 

ligação com emulsão RR2C em toda a superfície; 

 

c. Aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): Deverá ser 

aplicado sobre a base preparada com a pintura de ligação, numa espessura de 

3cm, nas metragens conforme planilha orçamentária, anexa a este memorial. 

 

2) FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO 

 

a. Fiscalização: Os serviços serão fiscalizados e aferidos pelos responsáveis 

técnicos da Prefeitura Municipal de Itirapuã, devendo os mesmos atender a toda 

a legislação em vigor estando a empresa ciente que poderá ser solicitados 

reparos e adequações e ou até refazer os serviços se a obra não seguir os 

padrões de qualidade exigidos; 

 

b. Medição: Será executado pelo responsável técnico e/ou gestor da obra, 

podendo ser total ou parcial, por etapas ou global, o que ficará condicionado a 
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emissão dos Termos de Medição e Recebimento de Obra, para somente após a 

empresa emitir a Nota Fiscal e posterior o pagamento. 

 

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

a. Quaisquer dúvidas quanto ao objeto dos serviços aqui descritos poderá ser 

esclarecidos pela Secretaria de Engenharia e Obras e será prevalecida sempre a 

decisão dos Responsáveis Técnicos da Prefeitura Municipal de Itirapuã. 

 

 

Itirapuã / SP, 10 de outubro de 2018 
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