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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO 

 

ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA RUA OSÓRIO DE ALMEIDA E 

CONJ. HAB. FRANCISCO FERREIRA FARIA 

 

1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

Será realizado o prolongamento da Rua Osório de Almeida. 

 

1.1. Descrição dos Serviços: 

 

a) Limpeza da superfície: limpeza mecanizada de terreno com para remoção 

da camada vegetal. 

 

b) Regularização de Subleito: após a limpeza do terreno e remoção da 

camada de vegetação, devera ser executado a regularização e compactação 

do subleito em solo predominantemente argiloso. 

 

c) Base / Sub Base: após a execução do Subleito, deverá ser executado e 

compactado a base para pavimentação de brita graduada simples em uma 

espessura de 15 centímetros. 

 

d) Imprimação: após a execução e compactação da base deverá ser 

executado a imprimação da base com asfalto diluído para 

impermeabilização da mesma. 
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e) Pintura de Ligação: após a imprimação, deverá ser aplicado a pintura de 

ligação com emulsão RR-2C em toda a superfície. 

 

f). 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. 

 

g) Construção de guias e sarjeta conjugadas de concreto, moldadas in loco 

nas dimensões de 45 cm de base, sendo 15 cm de base da guia e 30 cm de 

case da sarjeta, e 22 cm de altura.  

 

2. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

 Será realizado em todo o Conjunto Habitacional Francisco Ferreira 

Faria e na Rua Coronel Antônio Beltrudes. 

 

2.1. 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 RR-2C 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. 
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3. 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, 

sendo total e global, após a conclusão do objeto, o que ficará condicionado 

a emissão dos Termos de Medição e Recebimento de Obra, para somente 

após a empresa emitir a Nota Fiscal e posterior o pagamento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quaisquer duvidas 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. 
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