
 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E TÉCNICO 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ – PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA CRUZ – PE 

ABRIL DE 2022  



 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

1 PRELIMINARES 

 

O presente Memorial tem por objetivo principal definir os materiais e técnicas 

referentes à PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ – PE. 

As obras se darão nas seguintes ruas do BAIRRO BULANDEIRA: AV. Antônio 

Floresta; Rua Silvanerio Gomes Guimarães; TV. Evilasio Matias da Silva; TV. Hercília 

Lima de Guimarães; TV. José Maquinista; TV. Martanha Ramos de Melo; nas 

seguintes ruas do BAIRRO VILA NOVA: Rua Mãe Benedita; Rua Nozinho Tavares; 

Rua Vereador Fábio Gomes da Silveira; Rua Carlos Alberto Alencar Alves; Rua Emídio 

Alves; Rua José Siqueira. E nas seguintes ruas do BAIRRO ANTÔNIO TAVARES: 

Rua Portelinha; Rua Hercílio Henrique de Lima; Rua João Inácio Cardozo. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 Execução de obra 

 

A execução da PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS 

RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ – PE ficará a cargo da empresa contratada, 

empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA local, e atender as especificações deste memorial e do contrato 

de prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada e o Contratante. Para 

a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de 

regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com 

relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Normas gerais 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, além da Planilha 

Orçamentária. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os 

projetos, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Equipe de 

Fiscalização da Secretária de Obras da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, que dará 

sua anuência aprovativa ou não. 

Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços 

propostos, tanto pelo Contratante como pela Contratada, deverão ser previamente 

apreciados pela Equipe de Fiscalização do Município, que poderá exigir informações 

complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão 

alternativa apresentada. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela ABNT, 

devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa 

Contratada. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

• Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

• Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos 

causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

• Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 

serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma 

da obra. 

• Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 

inconsistências no projeto, comunicar ao Contratante, que por sua vez comunicará os 

fatos à Equipe de Fiscalização do Município, para que as devidas providências sejam 

tomadas. 
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• Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos. 

• Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 

entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da 

execução que por ventura venham a ocorrer nela. 

• Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora 

do canteiro. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e CREA local. 

• Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato 

de Empreitada por Preço Global. 

• Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da 

Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 

equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e 

execução de todos os serviços previstos. 

 

3.2 Fiscalização 

 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Contratante, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Contratada deverá 

submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 

profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em 

todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo Contratante ao 

preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas 

como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu 

preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o 

profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar 

registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 

exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. 

A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 
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Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar 

que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as 

especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes 

de tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do 

projeto de arquitetura e engenharia dos projetos complementares, as especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que 

tenham sido aprovados pela Divisão de Engenharia do Município, bem como o Diário 

de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a Empreiteira, no que 

se refere ao bom andamento da obra. 

 

3.3 Materiais e mão de obra 

 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 

ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 

materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão 

rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização 

exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 

3.4 Da instalação da obra 

 

DEPÓSITO DE OBRA EM CANTEIRO DE OBRA; EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA 

 

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz - PE se propõe a disponibilizar para a 

Contratada um local próprio e adequado para o funcionamento dos itens supracitados. 
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Dessa maneira, faz-se aqui a justificativa para a não contabilização desses itens na 

planilha orçamentária. 

 

4 PLACA DE OBRA 

 

A Contratada deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra de 3,00m x 

2,00m, confeccionada em chapa de aço galvanizado adesivada, respeitando 

rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais 

orientações convencionais conforme modelo do Governo do Estado de Pernambuco. 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal 

ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

Enquanto durar a execução da obra, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placa visível e legível ao público será obrigatória. 

 

5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 

O canteiro de obras será dirigido por engenheiro civil residente, devidamente 

inscrito no CREA - Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia da região sob a 

qual esteja jurisdicionada a obra. Deverá ser comprovada pela Contratada a 

experiência profissional do seu engenheiro civil, adquirida na supervisão de obras de 

características semelhantes a contratada.  

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a substituição do engenheiro civil, 

desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do 

empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das especificações 

constantes desde documento, bem como atrasos parciais do cronograma físico que 

impliquem prorrogação do prazo final da obra.  

Todo o contato entre a Fiscalização e a Contratada será, de preferência, 

procedido, através do engenheiro civil designado, sendo indispensável a presença do 

mesmo sempre que solicitado. 
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ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  

 

Será de extrema importância um encarregado geral da obra fiscalizando e 

acompanhando toda e qualquer execução de serviço expresso em projeto. O 

encarregado deverá estar presente nas decisões e nas necessidades do dia a dia dos 

funcionários. 

 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 

A Contratada deverá apresentar também, em sua administração local, um 

auxiliar de escritório para produzir e organizar documentos, preparar relatórios e 

planilhas, controlar o estoque, materiais e afins. A sua presença deverá ser diária e ao 

longo de todo o prazo de execução da obra. 

 

6 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES: 

 

A Contratada deverá realizar regularização do sub-leito, a qual compreende a 

todo movimento de terra em corte e aterro com altura média de 20cm, até deixar o 

greide sem saliência e reentrâncias. Para a realização do serviço acima descrito, a 

Contratada deverá fazer uso de motoniveladora potência básica líquida (primeira 

marcha) 125 hp, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m. 

A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura de toda a pista, de 

modo que assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto. A 

compressão do subleito deverá iniciar-se nas bordas e progredir para o centro, 

devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta 

na passada anterior. Nas curvas, a compressão deverá ser iniciada na borda interna, 

e progredir para a borda externa. Finalizando a compactação do subleito cada pista 

deverá apresentar uma inclinação de 3% de declividade para as bordas da 

pavimentação. 
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7 PAVIMENTAÇÃO 

 

REVESTIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS: 

 

Os paralelepípedos devem ser de granito, gnaisse, ou originados de outros 

tipos de rocha de resistência equivalente, apresentando uma distribuição uniforme dos 

materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas, materiais em desagregação 

ou arestas quebradas.  

Devem ainda apresentar as seguintes características: 

 

- Resistência a compressão simples: 1.000kg/cm²;  

- Peso específico aparente: 2.400kg/m³;  

- Absorção de água após 48 horas de imersão: 0,5%, em peso. 

 

Os paralelepípedos deverão enquadra-se nas seguintes dimensões: 

 

- Largura: 10 a 14 cm;  

- Comprimento: 16 a 20 cm; 

- Altura: 10 a 14 cm. 

 

Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser 

espalhada regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura deverá ser 

prevista no projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 20cm. 

 

Logo após a conclusão dos serviços da base de areia e determinados os pontos 

de níveis (cotas) nas linhas d’água e eixo da rua, deverão ter início os serviços de 

assentamento de paralelepípedo, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao 

abaulamento estabelecido no projeto. As juntas de cada fiada deverão ser alternadas 

com relação às duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique defronte a 

paralelepípedos adjacentes, dentro do seu terço médio. Os paralelepípedos, durante 

a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem depositados à margem da 

pista. Na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos poderão ser 
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colocados sobre o subleito já preparado, desde que seja feita a sua distribuição em 

fileiras longitudinais interrompidas a cada 2,5cm, para a localização das linhas de 

referência para o assentamento. 

As linhas de referência para o assentamento consistem na cravação de 

ponteiras de aço, ao longo do eixo da pista, afastados entre si, não mais de 10m. Com 

o auxílio de régua e nível de pedreiro, ou nível de mangueira, marca-se nestas 

ponteiras uma cota tal que, referida ao nível do meio-fio, da seção transversal 

correspondente ao abaulamento ou superelevação estabelecida pelo projeto. Em 

seguida distende-se fortemente um cordel pelas marcas das ponteiras às guias, 

normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis 

transversais com espalhamento não superior a 2,50m (através de ponteiras 

auxiliares). 

 

ASSENTAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL: 

 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se o 

assentamento de primeira fileira, normal ao eixo. As linhas seguintes serão 

executadas através dos processos normalmente utilizados para tal serviço. Os 02 

(dois) últimos paralelepípedos antes de encostar no meio-fio, serão assentados com 

maior dimensão (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, Formando 

a Linha D´água Para o Escoamento de Águas Pluviais. Todos os detalhes construtivos 

de tais serviços serão detalhados no projeto. O espaçamento entre os 

paralelepípedos, em qualquer situação, não deverá ser superior a 2,00cm. 

 

REJUNTAMENTO: 

 

O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o 

seu assentamento. O intervalo entre uma e outra operação fica a critério da 

fiscalização que, entretanto, deverá acompanhar de perto o assentamento, 

principalmente, em regiões chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam 

danificar o calçamento já assentado, porém, ainda não fixado e protegido pelo 

rejuntamento. 



 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

O procedimento se é feito, espalhando-se inicialmente uma camada de 

argamassa com cimento e areia grossa no traço 1:3 sobre o pavimento por meio de 

vassouras adequadas, força-se à penetração desse material até preencher as juntas 

dos paralelepípedos. 

 

COMPACTAÇÃO: 

 

Logo após a conclusão do serviço de rejuntamento dos paralelepípedos, o 

calçamento será devidamente compactado, com compactador vibratório (sapo 

mecânico), até ficar bem nivelado. Após a operação de compactação, aplica-se uma 

nova camada de argamassa, espalhando com vassourão até o preenchimento de 

todas as juntas e falhas. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir durante a 

compactação deverá ser prontamente corrigida, renovando e recolocando os 

poliedros ou paralelepípedos com maior ou menor adição do material do 

assentamento, em quantidade suficiente à completa correção do defeito verificado. 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO): 

 

Os meios-fios e peças especiais de concreto que deverão atender, quanto aos 

materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 

5733, NBR 5735 e NBR - 5736.  

 

Deverão atender, ainda, as seguintes condições:  

 

- Consumo mínimo de cimento: 300 Kg/m3.  

- Resistência à compressão simples: (25 MPa).  

- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e 

homogênea resultante do contato direto com as formas metálicas ou de 

madeira. Não serão aceitos com defeitos construtivos, lascados, retocados ou 

acabados com trinchas e desempenadeiras.  

 

Os meios-fios de concreto pré-moldado, deverão ser construídos antes da 

pavimentação, serão do modelo retangular (15 cm x 13 cm x 30 cm x 100 cm) base 
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maior x base menor x altura x comprimento. Deverão ser executados meio fios nos 

locais indicado em projeto. 

 

Acompanhando o alinhamento previsto no projeto, as guias serão colocadas 

dentro das valas, de modo que a face que não apresente falhas nem depressões seja 

colocada para cima. Os meios-fios deverão ter suas juntas tomadas com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. O material retirado na mesma, ao lado do meio-fio já 

assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a colocação das 

referidas peças.  

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificados antes do início do 

calçamento. Os desvios não poderão ser superiores a 20mm, em relação ao 

alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios), depois de assentadas, 

niveladas e rejuntadas serão aterradas e escoradas com material de boa qualidade, 

de preferência piçarra. 

 

8 SINALIZAÇÃO 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

Serão executadas placas de sinalização nos locais especificados no projeto.  

A sinalização vertical das ruas se dará com a colocação de placas metálicas 

padrão Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN (Conselho Nacional 

de Trânsito). 

As placas que compõem o projeto e suas dimensões são:  

• Placa de Parada Obrigatória (R-1); 

 

DIMENSÕES (mm) 

Lado: 250 

Malha: 12,50 x 12,50 

a: 72 
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• Placa de Proibido Virar à Esquerda (R-4a); 

 

 

 
 

• Placa de Área Escolar (A-33a); 

 

 
 

• Placa de Aço Esmaltada para Identificação de Rua. 

 

 

DIMENSÕES (mm) 

Sinal: diâmetro ɸ = 400 

Malha: 20,00 x 20,00 

a: 34 ; b: 40 ; c: 80 ; d: 128 ; e: 20 ;  

f: 28 ; r: 30. 

Seta: SR1 

 

 

 

DIMENSÕES (mm) 

Malha: 30,00  

Lado mínimo (a): 450 

Orla externa mínima (b): 09 

Orla interna mínima (c): 18 

DIMENSÕES (mm) 

Largura: 450  

Altura: 200 
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As placas de sinalização de trânsito deverão ser fabricas em chapa de aço 

número 16 com pintura refletiva. Enquanto que as placas de identificação de rua, 

deverão ser fabricas em aço esmaltada. 

O suporte das placas deverá ser de tubo de aço galvanizado com costura, 

classe leve, diâmetro nominal de 50mm (2’’), espessura de tubo de 3,00mm, 

comprimento de 3,00m e altura livre de 2,10 m. 

Os demais detalhes da execução devem ser observados aqueles constantes 

no Manual Brasileiro de sinalização de Trânsito (Sinalização Vertical de 

Regulamentação) conforme citado acima. 

 

 

 

 


