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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 52,494 KM DE ESTRADAS 

VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ 
 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.  PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRÁFICA: 

Em local indicado pela fiscalização, deverá ser colocada a placa da obra em lona com 

plotagem em gráfica e estruturada com régua de madeira aparelhada de 3" x 1", e 

obedecendo o modelo fornecido pela prefeitura, que objetiva a exposição de 

informações. Ao término dos serviços, a contratada se obriga a retirar a placa da obra, 

tão logo seja solicitado pela fiscalização. 

 

1.2. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO: 

Execução de Barracão de Madeira/Almoxarifado/Sanitário, conforme quantidades 

estabelecidas em planilha orçamentária. 

Ficará a cargo exclusivo da CONTRATADA toda a providência correspondente às 

instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e 

ferramenta necessária à execução dos serviços provisórios tais como: Barracão em 

madeira mista, com 12 m2 de área, com instalação de luz e água. A madeira utilizada 

deverá ter boa qualidade, resistir às intempéries e garantir o Isolamento adequado do 

Local. 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ 

PAÇO MUNICIPAL 
Rua Professora Noêmia Belém. nº 578 - Centro – CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 

 

2. TERRAPLENAGEM 

2.1.  LOCAÇÃO DE PONTOS PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA:  

CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 

encontradas no local.  

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou modificações 

significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a ocorrência será 

comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 

2.2. LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL: 

As árvores e arbustos que não interferirem na construção e que tiverem especial valor 

por razões históricas, cênicas ou por outro motivo relevante, deverão ser preservadas. 

As árvores e arbustos serão eleirados nas laterais das vias. 

No destocamento mecânico deverão ser tomadas as precauções de segurança contra 

acidentes por tombamentos de árvores sobre os equipamentos e seus condutores. 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de 

desmatamento, destocamento, limpeza ou capina não tenham sido totalmente 

concluídos. 

 

2.3.  ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

VIAS NÃO URBANAS.  

A execução de todos os serviços deve ser regida, protegida e sinalizada contra riscos de 

acidentes, segundo as prescrições contidas nas Normas Regulamentadoras de Segurança 

e Medicina do Trabalho. As valas deverão ser abertas preferencialmente no sentido de 

jusante para montante e executadas em caixão (talude vertical), a partir dos pontos de 

lançamento ou de pontos onde seja viável o seu esgotamento por gravidade, caso ocorra 

presença de água durante a escavação. Os trechos a serem escavados deverão ser 

limitados, sinalizados e protegidos, garantindo as condições de circulação e segurança 
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para todos os funcionários, pedestres e para o trânsito de um modo geral. As valas 

escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com objetivo de evitar 

retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos inerentes às ações 

das chuvas. As valas escavadas para a execução dos elementos das fundações e 

lançamento de tubulações deverão ser alinhadas e apresentar paredes laterais verticais, 

fundo nivelado e largura compatível com as dimensões das peças a serem concretadas. 

A menos que as condições de estabilidade não o permitam, as escavações de valas de 

fundação deverão ser executadas com largura de 15 cm para cada lado da peça a ser 

concretada ou da tubulação. Os fundos das valas deverão ser regularizados e fortemente 

compactados, precedendo o lançamento de uma camada de 50 mm de concreto magro. 

O lançamento do concreto da estrutura de fundação nas cavas só se dará após a 

aprovação e liberação por parte da SUPERVISÃO. Compete à SUPERVISÃO aprovar 

as Notas de Serviço elaboradas pela CONTRATADA, após a locação e conforme 

larguras, profundidades e declividades fornecidas pelo projeto. 

 
3. REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

3.1. ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100 HP / LÂMINA: 2,19 M³). AF_07/2020 

A escavação com trator de esteiras e carregadeira, exclusivamente, é usada na execução 

de cortes em locais de empréstimo (jazidas) de materiais para aterro de superfícies que 

receberão pavimento asfáltico, segmentos de vias, onde a distância de transporte do 

material escavado não ultrapasse 50 m. 

Os solos a serem escavados nessa categoria compreendem solos em geral, residual ou 

sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer 

que seja o teor de umidade que apresentem. 
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3.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). 

AF_07/2020 

Define-se pelo transporte do material de 1ª categoria, escavado dentro dos “off-sets” de 

terraplenagem. Deve ser transportado por caminhões basculantes, com proteção 

superior. Sua D.M.T. estimada será de 2,86 km. Este serviço será medido e pago por 

(m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavações e cargas e a distância 

medida de acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

3.4.  ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR 

ESTEIRA 

Serviço e deverá ser feito com trator de esteiras no local do bota-fora executando-se os 

serviços de espalhamento do solo proveniente do corte da pista e das remoções. A 

medição do serviço será feita em m³ executado na área do bota-fora. 

 

3.5. UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL COM CAMINHÃO PIPA 

Os materiais deverão ter um teor de umidade próxima à ótima (± 2%), o qual será 

conseguido seja por espalhamento e secagem do material quando demasiadamente 

úmido, ou por umidificação quando demasiadamente seco. Em seguida, os materiais 

deverão ser estendidos em camadas horizontais de espessura máxima 25 cm, em toda 

sua largura. A umidificação e homogeneização dos materiais deverão ser efetuadas, de 

preferência, durante a escavação dos mesmos. 

 

3.6. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLO TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

A regularização do subleito é o serviço executado na camada superior de Terraplenagem 

destinado a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-

lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Não é permitida a execução 

dos serviços de regularização do subleito em dias de chuva. Devem ser removidas, 
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previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura existente na área a ser 

regularizada. O material espalhado será homogeneizado com o uso combinado de grade 

de disco e motoniveladora. A homogeneização prosseguirá até visualmente não se 

distinguir heterogeneidades.  

 

 

Vigia de Nazaré/PA, 09 de novembro de 2021. 
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