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APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ/PE vem apresentar o Projeto Técnico para RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO, localizada em diversas ruas: Av. Antonio Floresta, Rua Manoel Siqueira 

Campos, Rua Virgilio Bezerra, Rua Merandolina Soares, Trav. Verônica Bezerra da Silva, Trav. Deolideo Alves 
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Guimarães, Rua Nenem Preto, Rua Cassimiro Alves Feitosa, Rua Padre Cicero, Rua Rosimere Alves e Rua 

Guidão Rodovalho de Alencar, Situado na Sede do Município de SANTA CRUZ/PE. O trabalho foi desenvolvido 

por técnicos da Prefeitura Municipal e atende as exigências das normas pertinentes, bem como exigências 

específicas determinadas pela Prefeitura Municipal. 

O presente CADERNO DE MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS objetivam 

explicitar os materiais, os equipamentos e os acessórios a serem aplicados nas obras civis e estabelecer normas 

para a execução dos serviços descritos neste instrumento referente às atividades de construção do pavimento em 

paralelepípedo das Ruas Honorato de Souza Mendes e Olimpio Ribeiro de Souza, no Distrito da varzinha, SANTA 

CRUZ/PE.  

Este documento também tem por finalidade definir os critérios de medição dos serviços, a sistematização 

da fiscalização dos mesmos e as condições de recebimento da obra, de forma a garantir a qualidade dos serviços 

conforme projeto executivo e o contrato de execução da obra.  

A concepção física descrição está dividida em etapas, visando facilitar o entendimento, da forma adiante 

apresentada: 

1.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO OBJETO EM EXECUÇÃO; 

2.0 – MEMORIAL DESCRITIVO 

3.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 

4.0 – PROJETO TÉCNICO 

5.0 – PEÇAS GRÁFICAS (Plantas, Planilha orçamentária, Memória de Cálculo detalhada, Cronograma, 

Composição de BDI e composição de preços unitários). 

 
 

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E OBJETO EM EXECUÇÃO 
 

O município de SANTA CRUZ/PE está no domínio das bacias hidrográficas dos rios da Brigidas e das 

Graças, com seus tributários, seu relevo é plano e suave ondulado. 

Possui uma área de 1245,983 km² e limita-se ao sul, a leste com Parnamirim (PE), a oeste com Santa 

Filomena (PE) e ao norte com Ouricuri (PE). 



 

 

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 

 

Mapa 1: Limites Geográficos de Santa Cruz-PE Fonte : blogspot (2012) 

 

 

 

 

A sua população no último censo (2010) é de 13.594 pessoas. Atualmente, de acordo com estimativas do 

IBGE para o ano de 2020, possui aproximadamente 15.558 habitantes.  

O objeto em execução é a reconstrução de pavimento em paralelepípedo em diversas ruas de SANTA 

CRUZ/PE. 
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Pedras de paralelepípedo - Fonte: Jefferson Marinho 
 

 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Obra: recomposição de pavimento em paralelepípedo. 

Local: Av. Antonio Floresta, Rua Manoel Siqueira Campos, Rua Virgilio Bezerra, Rua Merandolina Soares, Trav. 
Verônica Bezerra da Silva, Trav. Deolideo Alves Guimarães, Rua Nenem Preto, Rua Cassimiro Alves Feitosa, Rua 
Padre Cicero, Rua Rosimere Alves e Rua Guidão Rodovalho de Alencar, Situado na Sede do Município de SANTA 
CRUZ/PE. 

 

1. Introdução e objetivos 

O presente memorial visa estabelecer as normas de serviço para execução de projetos de recomposição 

de pavimentação com pedras irregulares de paralelepípedo localizadas em diversas ruas: Av. Antonio Floresta, 

Rua Manoel Siqueira Campos, Rua Virgilio Bezerra, Rua Merandolina Soares, Trav. Verônica Bezerra da Silva, 

Trav. Deolideo Alves Guimarães, Rua Nenem Preto, Rua Cassimiro Alves Feitosa, Rua Padre Cicero, Rua 

Rosimere Alves e Rua Guidão Rodovalho de Alencar, Situado na Sede do Município de SANTA CRUZ/PE.  

A Secretaria Municipal de Obras entende que a recomposição do pavimento, irá melhorar o 

deslocamento de pedestres e veículos. 

 

2. Considerações iniciais 
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Este memorial foi elaborado por técnicos da Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ/PE a fim de prever a 

obediência às normas das Concessionárias e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Ele prevê, também, a obediência das normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), referente a todos os serviços e insumos regulamentados por norma quando utilizados durante todas as 

fases da obra. 

Todas as normas e descrições presentes neste memorial devem ser obedecidas na sua totalidade. 

Casos específicos e/ou de omissões deverão ser vistos junto à equipe técnica responsável pela elaboração do 

projeto e/ou equipe de fiscalização, ficando essas responsáveis pela tomada de decisão a respeito de cada caso. 

O construtor poderá sugerir modificações do projeto quando julgar que essas possam possibilitar a 

melhoria da execução da obra desde que não comprometa sua finalidade e desempenho, cabendo a ele 

apresentar todos os elementos técnicos e administrativos necessários à avaliação por parte da equipe de 

fiscalização e só poderá executar tais modificações após a aprovação, por escrito, da fiscalização. 

Qualquer material colocado no canteiro que esteja fora do especificado será considerado inadequado, 

devendo ser removido e substituído pelo especificado. 

Na execução da obra é obrigatório o emprego de ferramentas e equipamentos adequados aos serviços a 

serem feitos. De forma geral, todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

obedecendo, quando for o caso, as prescrições destas Especificações Técnicas, ou seja, aquelas relativas a cada 

projeto, além das orientações da Fiscalização. 

Todos os elementos presentes no projeto, detalhes e especificações devem ser executados, ficando 

subentendido que os detalhes não fornecidos deverão seguir o padrão dos demais, salvo o caso desses não 

serem propícios desta análise, cabendo, à fiscalização decidir a respeito. 

Serão refeitos todos os serviços não aprovados pela fiscalização, no prazo estabelecido pelos fiscais. A 

fiscalização terá livre acesso a todo acervo da obra, bem, como às informações sobre os serviços e insumos 

utilizados se assim for julgado pela fiscalização. 

 

3. Terminologia 

Para os estritos efeitos destas Especificações, são adotadas as seguintes definições: 

CONTRATANTE - Órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção, complementação, 

reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações; 

CONTRATADA - Empresa ou profissional contratado para a execução de serviços e obras de 

construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações; 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Parte do Edital que tem por objetivo definir o detalhamento das 

propriedades mínimas exigidas dos materiais e a técnica que será usada na construção, bem como estabelecer os 

requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução; 
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FISCALIZAÇÃO - Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE e seus prepostos, 

objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os 

seus aspectos; 

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 

obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

4. Disposições gerais 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e 

normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato. 

Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos serviços, doravante denominada 

CONTRATADA deverá anotar no CREA a responsabilidade pelo Contrato e pela execução de todos os serviços 

contratados, e obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar 

o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal nº 356/91. 

Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as 

disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e portarias sobre segurança e 

saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável pelos serviços e 

obras de construção, objeto destas Especificações. 

Os serviços serão realizados em rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes fornecidos 

pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas nestas 

Especificações e nas Normas Brasileiras vigentes; 

Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar desenhos complementares, os quais serão 

também devidamente autenticados pela CONTRATADA. 

A placa relativa à obra deverá ser confeccionada e afixada dentro dos padrões recomendados por 

posturas legais, em local bem visível, e com as dimensões, logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE 

FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno de 

Especificações Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas Técnicas vigentes e os Projetos anexos; 

Quaisquer omissões ou dúvidas estabelecidas pelas especificações técnicas, pelos projetos ou planilhas 

de quantitativos deverão ser dirimidas pelas empresas proponentes junto à FISCALIZAÇÃO para que as 

propostas apresentadas sejam suficientes para a conclusão dos serviços especificados na apresentação deste 

caderno. 

Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serão fornecidos pela CONTRATADA. 
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Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus respectivos encargos sociais 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não obedecerem às especificações e 

normas técnicas ou não satisfizerem às demais condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, 

logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas as 

despesas decorrentes dessas providências. 

Em caso de divergência, discrepância ou dúvida acerca de qualquer um dos serviços a serem 

executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a eliminação da referida situação. 

Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar um engenheiro civil, 

legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia, para acompanhar diretamente a 

execução de todos os serviços, garantindo sua presença na obra por período integral. 

A partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário de obra, que deverá 

permanecer no canteiro de obras, preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a FISCALIZAÇÃO.   

Os serviços deverão ser executados dentro do expediente comercial, de segunda a sexta-feira, salvo 

autorização da FISCALIZAÇÃO em contrário. 

A CONTRATADA deverá apresentar nas medições de fatura o orçamento detalhamento entre o emprego 

de material e mão-de-obra, por item e total, com a finalidade de apurar as despesas aplicadas com mão-de-obra e 

material. 

 

5. Diário de obra 

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA deverá manter no Canteiro de Obra, desde o 

início dos serviços, um Diário de Obra (ou Livro de Ocorrências), onde deverão ser observados todos os eventos 

ocorridos durante a execução dos serviços. 

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela CONTRATADA: 

As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência; 

As consultas à FISCALIZAÇÃO; 

As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado; 

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 

As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam 

ser objeto de registro. 
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Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO: 

Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obra; 

Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, Especificações, Prazos 

e Cronograma; 

Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 

Restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações e outros fatos que, a 

juízo da FISCALIZAÇÃO, devam ser objeto de registro. 

 

6. Canteiro de obra 

Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relação à construção, 

manutenção e administração dos canteiros de obra e acampamento. 

Será obrigatório o conhecimento prévio do local da obra e terá a construtora total responsabilidade sobre 

todos os serviços e despesas necessários durante a execução do movimento de terra, drenagem e muros de 

arrimo, inclusive remoção de elementos estranhos à construção. 

Antes de iniciada a construção propriamente dita, deverá ser feita a limpeza do terreno e removida à 

camada orgânica no local da obra. Caso haja construção no local, será prevista a demolição, ficando o material 

com a CONTRATANTE, se for o caso. 

Deverão ser tomadas todas as providências relativas à extinção de formigueiros e focos de cupins 

porventura existentes no canteiro de obra. 

Deverão ser protegidas as árvores porventura existentes, desde que não prejudiquem o bom andamento 

da obra. 

A implantação da edificação ou infraestrutura no terreno seguirá rigorosamente a locação fornecida pela 

CONTRATANTE. Caso haja qualquer dúvida em cumprir esta norma, em decorrência do levantamento executado, 

deverá ser consultada a CONTRATANTE para esclarecimento e solução. Caso seja terreno doado por alguma 

entidade, a locação em campo será executada por essa entidade, seguindo o partido urbanístico e a escritura. 

A CONTRATADA providenciará às suas expensas e manterá até a entrega definitiva da obra, em 

condições e local indicada pela FISCALIZAÇÃO, placa de construção em chapa galvanizada, conforme normas e 

modelo fornecido. 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção da ordem nas áreas de sua responsabilidade, 

mantendo serviço de vigilância no canteiro de obra, até a conclusão do contrato. 
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Em hipótese alguma a CONTRATANTE responderá por eventuais danos ou perdas de materiais e 

equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer no canteiro de obra. 

 

7. Especificações técnicas 

Fica exposto, primeiramente, que a reconstrução do pavimento na rua, deverá ser realizada de forma 

planejada e quando necessário por partes, de maneira a não interromper totalmente o trânsito na via com 

segurança. 

7.1.  Placa de obra 

A placa de obra deverá ser em chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante o período da 

obra. Terá dimensões de 1,6 x 3,0m e deverá ser pintada obedecendo à proporcionalidade do modelo do 

município, que será fornecido juntamente com a ordem de Início de Serviços. A placa deverá ser fixada em local 

indicado pela fiscalização municipal, apoiada em estrutura de madeira.  

 

7.2.  Método executivo  

 

Observar o fluxo de veículos e pedestres no local da “Operação”, e decidir sobre a localização e 

distribuição das placas de sinalização e cones de advertência. As placas e cones devem proteger todos os 

equipamentos utilizados pela equipe de trabalho.  

Quando o dano resultar de deficiência do subleito, todas as camadas constituintes do pavimento deverão 

ser removidas de maneira que as faces resultantes dos cortes se apresentem aproximadamente verticais. Após a 

remoção das camadas constituintes do pavimento, deverá ser retirada numa faixa de no mínimo 30 cm de largura 

ao redor de toda a escavação, a base existente não danificada.  

Os materiais retirados, constituídos da base da pavimentação existente, somente poderão ser 

empregados como reforço do subleito. Sempre que o material do subleito, solo local ou importado, apresentar, 

umidade excessiva, deverá ser obrigatoriamente substituído por material no teor ótimo de umidade, antes da 

compactação, e deverá ser feita em camadas de no máximo 20 cm de material solto.  

Consideram materiais reaproveitáveis no reparo das pavimentações, apenas o solo, se for compactado, 

paralelepípedos em bom estado.  

Em todos os reparos executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do material excedente, os 

quais deverão ser depositados ou recolhidos em locais pré-estabelecidos, ficando proibida a descarga em leitos 

de vias públicas ou em terrenos baldios.  

 

7.3.  Recomposição da base do pavimento 

 

Sempre que o buraco no pavimento atingir profundidade maior que 20 cm, há a necessidade de se 

reconstituir a base, com a compactação de solo brita, até atingir essa profundidade.  
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  A base deverá ser compactada com o equipamento “sapo” até atingir sua densidade máxima, estando 

apta a receber a camada de areia.  

 

7.4.  Assentamento dos paralelepípedos 

Remover os resíduos da área afetada com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. É fundamental 

que os resíduos e entulhos sejam removidos e deixados num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e 

pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e 

entulhos também devem ficar longe das bocas de lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias 

pluviais. Efetuar o espalhamento do material que será utilizando no subleito, sub-base ou base e promover a 

compactação em 02 (duas) ou mais camadas de 10 cm, no mínimo 06 (seis) passadas em cada, utilizando a placa 

vibratória, ou equivalente. Antes de efetuar a compactação do material de subleito, sub-base ou base, jogar um 

pouco de água no mesmo, para promover um melhor adensamento deste material. Verificar se o material ficou 

bem compactado e, se necessário, rolar mais vezes. Imediatamente após a conclusão da recuperação do 

pavimento neste local, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos resíduos gerados na operação, para 

local devidamente autorizado.  

A pavimentação do local a ser reparado deverá ser executada com os paralelepípedos do local, sobre 

colchão de areia de 10 cm, tudo em conformidade com as normas brasileiras e as recomendações da 

FISCALIZAÇÃO da obra. O assentamento da pedra na execução do reparo deverá ser feito por pessoas 

qualificadas (calceteiros). Se o material do local não apresentar as condições técnicas exigidas, poderá ser 

adquirido material para conclusão do serviço, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Para o assentamento da camada de paralelepípedos, deverá ser executada a compressão inicial que se 

dará através da utilização de malho de 10 a 15 Kg. Após o assentamento das pedras, executar-se-á a 

compactação mecânica do pavimento através de placa vibratória, ou similar.  

O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia (traço 1:3,) depositada diretamente 

sobre os espaços existentes entre as pedras da pavimentação, não sendo permitido o preenchimento dos espaços 

pelo processo de varrição da argamassa sobre as pedras.  

O reparo depois de concluído deverá estar perfeitamente conformado com o greide e seção transversal do 

pavimento existente. Não serão admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros 

abatimentos.  

Imediatamente após a conclusão da recuperação do pavimento neste local, o encarregado deve 

providenciar o recolhimento dos resíduos gerados na operação, para local devidamente autorizado. Retirar com a 

varrição, os materiais granulados excedentes, que normalmente possam ficar nas junções dos paralelepípedos, e 

os mesmos deverá ser depositado junto com os resíduos e entulhos, e removidos para local de deposição. 

 

7.5. Limpeza e entrega da obra 
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Concluídos os serviços de pavimentação, feitos todos os acabamentos necessários e feita a compactação, 

após a limpeza da obra, será executada pelo Engenheiro Fiscal e pelo Responsável pela Secretaria de Obras uma 

vistoria minuciosa nos serviços executados, e, sendo constatado algum tipo de defeito na execução, acabamento 

ou uso de material de má qualidade o serviço será refeito sem ônus algum para a Prefeitura Municipal. 

 

 

Simone Silva Tavares 
Engenheiro Civil 

CREA-PE nº 1818908719  


