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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL 
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
O presente memorial visa descrever as soluções adotadas para Execução de Calçadas 
Acessíveis, localizados à Rua das Margaridas e na Rua Seio Honda no bairro Recanto 
das Flores, na Rua Arujá no bairro Vila Conde Siciliano, na Avenida das Andorinhas e 
na Rua dos Colibris na Vila Niwa, nas ruas Joaquim Lopes, José Dota e Duque de 
Caxias no bairro Vila Niwa, no Município de Rio Grande da Serra, São Paulo. 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
10-16-03 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
DESCRIÇÃO: Placa deverá ser em chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com 
tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, 
requadro e estrutura em madeira. 
RECOMENDAÇÕES: O modelo da placa deverá atender as especificações do Manual 
de Uso da Marca do Governo Estadual e deverá ser instalada no local determinado 
pela Secretaria de Obras e Planejamento. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro 
quadrado (m²). 
 
98525  
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de 
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 
 
04-15-00 
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM 
O custo unitário remunera a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km ; a 
descarga. 
O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra removida, medida no corte e/ou no 
aterro, obedecidas as geometrias de projeto; o custo unitário somente será aplicado no 
caso da impossibilidade, comprovada pela Fiscalização, de efetuar a carga no ato da 
escavação com o mesmo equipamento da escavação. 
 
04-60-00 
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM 
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O custo unitário remunera o transporte de terra, considerando-se como distância de 
transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados 
pela Fiscalização. 
Não inclui a carga. 
O serviço será pago pela unidade m³Xkm de terra removida, sendo a quantidade de 
material medida no corte ou no aterro compactado, obedecidas às geometrias do 
projeto. 
 
DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO 
CREDENCIADO 
 
100574 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
O custo unitário remunera a utilização do equipamento, contemplando os itens 
demonstrados na Tabela de Especificações, Valores e Parâmetros para cálculo do 
custo unitário dos Equipamentos 
O item será medido por hora(h ). 
 

DEMOLIÇÃO 
 
08-49-00 
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 
O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento de materiais, mão-de-
obra e equipamentos necessários à demolição, regularização da superfície e carga do 
material demolido. O transporte do material demolido será remunerado conforme o item 
08-52 - Remoção de Entulho. 
O serviço será pago por metro cúbico (m³) efetivamente demolido, medido "in loco" no 
elemento demolido, estabelecido e aprovado pela Fiscalização. 
 
08-80-00 
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA 
DE 1KM 
O custo unitário remunera a carga; o transporte até a distância média de 1,00 km ; a 
descarga. 
O serviço será pago por metro cúbico (m³) de terra removida, medida no corte e/ou no 
aterro, obedecidas as geometrias de projeto; o custo unitário somente será aplicado no 
caso da impossibilidade, comprovada pela Fiscalização, de efetuar a carga no ato da 
escavação com o mesmo equipamento da escavação. 
 
DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL INERTE CLASSE II-B EM ATERRO 
CREDENCIADO 
 
08-86-00 
REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM 
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O custo unitário remunera a remoção de entulho, considerando-se como distância de 
transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados 
pela Fiscalização. 
Não inclui a carga. 
O serviço será pago por m³Xkm de entulho removido, sendo a quantidade de material 
medido na caçamba do caminhão.  
 
05-02-00 
ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO 
Os custos unitários incluem todas as despesas com a demolição, regularização, carga, 
transporte até 1 km e descarga dos materiais demolidos. 
A medição terá como unidade o metro quadrado (m²) de demolição executada, medida 
em "In loco" e aprovado pela Fiscalização. 
 

PASSEIO PÚBLICO 
 
17.02.43 
PASSEIO DE CONCRETO ARMADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DE 
CAIXA E LASTRO DE BRITA 
O serviço será pago por m3 (metro cúbico) de passeio público executado, 
considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada. 
O custo unitário remunera o fornecimento de material e a execução da pavimentação 
especificada, inclusive os serviços de preparo de caixa, lastro de brita, reparo e 
desempenamento da superfície, com espessura mínima de 7cm nos trechos 
destinados exclusivamente à circulação de pedestres e de 10cm nos trechos 
destinados também ao acesso de veículos. 
 
13.02.47 
PISO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) EM LADRILHO HIDRAÚLICO. 
O serviço será pago por m² (metro quadrado) de ladrilhos hidráulicos aplicados, 
considerando-se a área de piso efetivamente pavimentada. 
O custo unitário remunera o fornecimento e aplicação dos ladrilhos hidráulicos 
especificados, inclusive as perdas de quebra, a argamassa de regularização e 
assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies pavimentadas. 
 

PASSAGEM EM NÍVEL PARA PEDESTRES 
 
37.03.08 
COMPACTAÇÃO PARA REFORÇO DE SUBLEITO 
DESCRIÇÃO: Para o preparo do reforço de subleito será realizada a compactação que 
compreende regularização, escarificação e a compactação de camada de 15 cm, 
abaixo dos 25 cm escavados para execução das guias e sarjetas e, 35cm abaixo para 
a execução da via e embocaduras. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro 
cúbico (m³), medida de projeto. 
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37.03.09  
MELHORAMENTO/PREPARO SUBLEITO – 100% EI 
DESCRIÇÃO: O material a ser empregado para o preparo do subleito deverá 
apresentar características iguais ou superior indicada no projeto. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro 
quadrado (m²). 
 
05-48-00 
BASE DE BRITA GRADUADA  
DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento e o preparo dos materiais;a 
dosagem, o transporte, o espalhamento da mistura; a compactação e o acabamento da 
camada. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base 
executada, medida no projeto. 
 
23.04.06.01 
SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO 
DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento, o espalhamento e a 
compactação do agregado graúdo; o fornecimento, o espalhamento, a compressão e a 
varredura do material de enchimento; a irrigação e a compactação final da base. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de camada 
acabada, medida no projeto. 
 
23.05.01 
IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (CM 30) 
DESCRIÇÃO: Visa aumentar a coesão da superfície imprimada por meio da 
penetração do material asfáltico empregado, impermeabilizar a camada subjacente e, 
quando necessário, promover condições de aderência com a camada sobrejacente. 
Deve ser empregado CM -30, asfalto diluídos de cura média. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície 
de imprimação executada, medida no projeto. 
 
23.05.02 
IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE (RR 2C)  
DESCRIÇÃO: Será executado a imprimação ligante com Rr-2c através de um 
caminhão espargidor sobre o asfalto existente, a aplicação deve respeitar condições 
climáticas em que não esteja chovendo para que não ocorra o escorrimento do 
material.   
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de superfície 
de imprimação executada, medida no projeto. 
 
23.08.02  
CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP 
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O custo unitário remunera o fornecimento e preparo dos materiais; a dosagem, o 
preparo, o espalhamento, a compactação e o acabamento da mistura betuminosa. 
O serviço será pago por metro cúbico (m³) de revestimento executado, medido no 
projeto. 
 
23.08.03.03 
CAMADA ROLAMENTO - CBUQ – GRADUADO C - COM DOP                                     
   
DESCRIÇÃO: Constará dos serviços de aplicação de CBUQ na graduação “C” do 
Manual de Normas do DER/SP. 
A execução da capa de rolamento será feita com Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente – CBUQ, graduação “C” da sessão do Manual de Normas do DER-SP, 
espessura mínima indicada em projeto, executada sobre base devidamente 
impermeabilizada, sobrepondo-se a sarjeta 10 centímetros (cm). A mistura do concreto 
betuminoso, bem como as suas aplicações nos trechos deverão obedecer 
rigorosamente às instruções do Manual de Normas do DER- SP. 
CONDIÇÕES GERAIS 
O CBUQ não deverá ser aplicado com temperatura inferior a 125º C, devendo a 
empresa vencedora tomar as devidas precauções, quando do transporte da massa da 
usina até o local da aplicação. As correções de imperfeições no pavimento, onde 
houver necessidade, tipo tapa buracos, no pavimento, serão de responsabilidade da 
contratante. A contratante poderá a qualquer momento solicitar através de sua 
fiscalização a execução de ensaios de qualidade dos materiais aplicados. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de aplicação 
CBUQ na graduação “C”.  
 

SINALIZAÇÃO 
 
37.05.30 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT. 
DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o fornecimento de placas orientativas e as 
placas de advertência e regulamentação deverão ser em aço GT+GT, com fundo de 
letra refletiva e película grau técnico. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de placas 
fornecidas conforme indicação em projeto. 
 
37.05.28 
COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE METÁLICO — SOLO 
DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a instalação de placas orientativas e as placas 
de advertência e regulamentação. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro quadrado (m²) de placas 
instaladas. Suporte tubular galvanizado 2 ½". 
 
28.06.12 
SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2"       
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DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera a instalação de suporte chumbados em piso, 
para placas orientativas e as placas de advertência e regulamentação, conforme 
normas o DENATRAN e especificação em projeto. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será medido por metro linear (m) dos suportes. 
 
02-05-06 
CONCRETO FCK=20,0MPA – VIRADO NA OBRA 
DESCRIÇÃO: O custo unitário remunera o preparo do terreno de fundação; o 
fornecimento, o lançamento e o adensamento do concreto; a colocação e a retirada da 
forma de contenção lateral. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será pago por metro cúbico (m³) de base de 
concreto executada, medida no projeto. 
 
28.03.08.01 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ACRÍLICA BRANCA DE EPÓXI EMULSIONADA EM 
ÁGUA 
DESCRIÇÃO: Serão realizadas sinalização horizontal acrílica especificada a base de 
epóxi emulsionado em água de acordo com projeto. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: O serviço será medido por metro quadrado (m²). 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS 
 
Todos os serviços obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT 
e NBR's e estarão sob fiscalização e orientação dos profissionais responsáveis. 
Durante a obra, a empresa contratada terá total responsabilidade sobre os materiais e 
maquinários utilizados no local, desta forma a manutenção ou desaparecimento de 
algum item não será de responsabilidade da prefeitura.  
 
 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, aos 17 de maio de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________________ 
EDUARDO VIEIRA DO NASCIMENTO 
Secretário de Obras e Planejamento 

ART: 2802723021092237 
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