


























MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

OBRA: Calçada Interna  - Praça Dr. Otto Schmiedt 

LOCAL: Avenida Dr. Waldomiro Graeff, Quadra 407 

ÁREA A CONSTRUIR: 940,50 m²  

 

1. GENERALIDADES: 

          O presente memorial descritivo tem como objetivo discriminar soluções de projeto 

adotadas, justificativas para as ações adotadas, especificar materiais, equipamentos e técnicas 

construtivas referentes à construção da calçada interna da Praça Dr. Otto Schmiedt em Não-Me-

Toque/RS.  

 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

          Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado 

de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  

          A obra será executada de acordo com o Projeto Básico de Arquitetura e o memorial 

descritivo.  Em caso de dúvida, antes da execução do serviço, o autor de projeto deverá ser 

consultado. 

          A contratada deverá, a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços de 

partes de obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os 

que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa técnica exigida, 

sem ônus para a Prefeitura Municipal. 

         Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante o 

transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela Fiscalização. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 

          A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, regulamentos e 

posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender às exigências da legislação 

trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço. 

          Será exigida Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-RS ou CAU. A empresa 

contratada deverá fornecer ART ou RRT de execução da obra.  

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Características gerais das demolições 

Em todas as demolições de estruturas e pisos, as partes de pedra deverão ser 

cuidadosamente retiradas para reaproveitamento em local a ser definido e o restante do material 

deverá ser fragmentado a ponto de poder ser removido manualmente ou no máximo com o 

emprego mecânico de carga. Quaisquer reparos em outras estruturas e/ou pisos danificados, 



sendo em espaço público ou a terceiros, ocorrerão por conta da CONTRATADA, que deverá 

repará-los imediatamente, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque. 

 

4.1. Demolição manual: 

          Quaisquer estruturas que eventualmente dificultem ou inviabilizem a execução das 

calçadas, dentro dos padrões legais estabelecidos e indicados pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser 

removidos. A demolição será realizada com o emprego de equipamentos mecânicos como 

ponteiras, picaretas, martelete a ar comprimido, trator ou retroescavadeira.  

 

4.2. Remoção do meio-fio: 

          Todos os meios-fios deverão ser removidos cuidadosamente permitindo eventualmente seu 

reaproveitamento. A definição ou não do reaproveitamento os materiais caberá à 

FISCALIZAÇÃO. No caso de reaproveitamento, as peças serão reservadas em locais definidos 

pela FISCALIZAÇÃO. As peças necessárias a mais do que as utilizadas em reaproveitamento, 

serão fornecidas pela Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque.  

           

5. EXECUÇÃO DOS PASSEIOS: 

Considerações gerais 

A construção de um pavimento de blocos de concreto deverá ater-se a uma sequência 

lógica de atividades, de modo a racionalizar o trabalho e reduzir os custos. Apenas a boa 

coordenação entre as diversas etapas sucessivas permite obter um bom pavimento. A logística 

deve prever que os materiais destinados a sub-base, a base e a camada de pó de pedra cheguem à 

obra pelo lado para o qual avança a obra, e os blocos e a areia cheguem pelo lado do acabamento. 

Para tanto, a mão de obra deverá estar apta a trabalhar nesse sistema. 

A execução do pavimento dos passeios deverá respeitar a recomendação específica das 

normas técnicas da ABNT, referente aos respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive 

os seus instrumentos de controle de qualidade e garantia.  

O tratamento do solo natural e da camada que constituirá a base será realizada de acordo 

com a técnica tradicional segundo as recomendações da Associação Brasileira de Cimento 

Portland. 

Durante a colocação das camadas ou de qualquer pavimento autorizado nos passeios, os 

mesmos não poderão obstruir quaisquer tampas, grelhas, câmaras de inspeção, jardineiras, futuras 

covas de árvores, nem formar degraus ou ressaltos com elas, sendo que nenhum degrau poderá 

ser feito na calçada. As rampas de acesso de veículos ou demais nivelamentos entre a calçada e as 

edificações deverão ser acomodadas na parte interna do terreno (da testada para dentro).  

Diante dessas considerações iniciais, a CONTRATADA deverá verificar a necessidade 

de: 



a) Rebaixamento e/ou adequação das guias e tomar providência cabíveis perante a 

FISCALIZAÇÃO para sua execução, consultando-a sempre em caso de quaisquer 

dúvidas; 

b) Eliminação, relocação ou nivelamento de caixas de inspeção existentes ou desativadas 

nas calçadas, sempre obedecendo às normas e autorizações dos órgãos competentes; 

A CONTRATADA será a única responsável por qualquer necessidade de modificação das 

intervenções existentes no local e tomar as providências legais e técnicas cabíveis perante aos 

órgãos públicos e concessionárias pertinentes para sua boa execução.  

 

5.1. Execução de meios-fios e confinamentos: 

          Os meios-fios existentes no local deverão ser retirados com o auxílio de máquina ou 

manualmente através de alavancas, quando os mesmos não atenderem às exigências deste edital. 

Os meios-fios que puderem ser reaproveitados e vierem a ser danificados durante a sua retirada 

deverão ser substituídos pela CONTRATADA sem ônus para a Prefeitura.  

 No realinhamento, reassentamento, ou assentamento dos meios-fios, deverá ser realizado 

o nivelamento e compactação da base visando garantir a sua permanente estabilidade. 

 Os meios-fios deverão ser devidamente alinhados, nivelados e firmados, de forma que 

formem um espelho de no máximo 15cm de altura. 

 

5.2. Aterro compactado: 

          Nos locais onde é necessário construir uma sub-base compacta, deve-se efetuar o 

espalhamento manualmente (pás e enxadas) e a compactação do material deverá ser feita em 

camadas de no máximo 10cm de espessura. Uma nova camada somente é colocada quando a 

anterior tiver sido completamente compactada, até atingir a cota 10cm abaixo do topo do meio-

fio instalado. A superfície da camada de sub-base deve ficar o mais fechado possível, ou seja, 

com o mínimo possível de vazios. A sua superfície transversal deverá possuir declividade 

transversal mínima de 3% em direção aos meios-fios junto aos canteiros. Nessa etapa também 

serão realizados todos os confinamentos e travamentos necessários como meios-fios, covas e 

canteiros para árvores existentes e a serem plantadas, além das tampas das concessionárias de 

água fria, esgoto, telefonia, iluminação e drenagem.  

 

5.3. Pavimentação em blocos intertravados de concreto assentado com pó de pedra: 

          No assentamento de pavimentos intertravados (paver), deve-se seguir a planta em anexo. O 

paver deverá ser na cor cinza. 

Especificação para assentamento 

a) Colocação de blocos de concreto em fileiras: todas as calçadas devem apresentar 3% de 

inclinação no sentido transversal em direção canteiros para escoamento das águas 

pluviais. A colocação dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a 

construção do pavimento, pois é responsável por sua qualidade final. Dela dependerão 



níveis, alinhamento do padrão de assentamento, regularidade da superfície e largura das 

juntas, que são fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento. A 

marcação da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita com cuidado. É dela que 

saem todos os alinhamentos restantes do pavimento. Fios-guia deverão acompanhar a 

frente de serviço indicando o alinhamento dos blocos tanto na largura quanto no 

comprimento da área. As juntas devem ter 3mm em média, não podendo variar mais ou 

menos que 0,5mm. Se chover logo após a colocação dos blocos, é necessário verificar o 

estado da camada de pó de pedra. ATENÇÃO: durante a colocação e antes que os blocos 

sejam compactados, a circulação dos operários e dos materiais sobre as áreas não 

concluídas quando estritamente necessário, deverá ocorrer exclusivamente sobre 

proteções de madeiras (tábuas ou chapas grossas). 

b) Compactação inicial e revisão: nas compactações será utilizado vibrocompactador comum 

com baixa potência, evitando a quebra dos blocos. Na compactação inicial deve-se passar 

a vibrocopactadora pelo menos duas vezes e em direções opostas, primeiro totalmente 

num sentido e logo depois no sentido contrário.  

c) Selagem das juntas com areia fina e compactação final: o rejuntamento com areia fina 

diminui a permeabilidade do piso de água e garante o funcionamento mecânico do 

pavimento. Por isso é preciso utilizar materiais e mão-de-obra de boa qualidade na 

selagem e compactação final. No rejuntamento deve-se utilizar areia fina com grãos 

menores que 2,5mm, do tipo utilizado para reboco de paredes, devendo estar totalmente 

seca, sem conter cimento ou cal. A areia é posta sobre os blocos em camadas finas para 

evitar que sejam totalmente cobertos e espalhada com uma vassoura até preencher 

completamente as juntas. Deve se realizar no mínimo duas verificações após a primeira 

compactação com o intuito de atestar o preenchimento total das juntas.  

d) Abertura ao público: encerrada esta operação, o pavimento pode ser aberto ao trânsito de 

pedestres e veículos. Se for possível, um pequeno excesso de areia para rejunte pode ser 

deixado sobre o pavimento por até duas semanas, de modo que a própria circulação de 

pedestres e o tráfego de veículos contribua para completar o selado das juntas.  

e) Piso tátil de concreto para sinalização assentado sobre pó de pedra: O assentamento 

deverá ocorrer, à semelhança do bloco intertravado, sobre uma camada de pó de pedra. 

Neste caso, visando nivelar os pisos táteis com a superfície da calçada, a camada do pó de 

pedra deverá ter a espessura ajustada para que isso ocorra. O pó de pedra será o mesmo 

utilizado para o assentamento do pavimento intertravado.  
 

5.4. Fornecimento e colocação do meio-fio de concreto para contenção lateral: 

Compreende: A implantação de meios-fios visa proteger e estabilizar a estrutura do 

pavimento dos passeios.  

5.5. Limpeza final da obra com varrição: 



Será removido todo o entulho da obra. Após selamento total das juntas, todos os entulhos, 

resíduos e detritos que possam causar escorregamentos e acidentes, exceto o pequeno excesso de 

areia para rejunte sob permissão da FISCALIZAÇÃO, deverão ser removidos. A 

CONTRATADA deverá reparar quaisquer danos oriundos do processo de limpeza. 

 

6. MÃO-DE-OBRA: ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO: 

            Para perfeita execução das obras e serviços referidos neste documento, a CONTRATADA 

se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e 

administrativa necessária. Para as obras e serviços contratados, caberá à CONTRATADA 

fornecer e conservar os equipamentos e ferramentas necessárias, empregar mão-de-obra 

adequada. Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, assim como todos os 

serviços executados estarão em completa obediência à boa técnica. 

 Correrá por conta da CONTRATADA a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de 

trabalho na execução dos pavimentos, uso de patentes registradas e a destruição ou danificação 

das peças, pisos e acessórios ou qualquer equipamento urbano ou pavimento adjacente.  

 Durante todas as etapas de execução dos pavimentos, a CONTRATADA tomará as 

devidas precauções no que se refere ao isolamento da área evitando o acesso de estranhos ao 

entorno imediato.  

 As obrigações da CONTRATADA são: 

a) Executar com esmero e perfeição, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os objetos 

do presente instrumento, de forma que sejam entregues e permaneçam em perfeito estado 

de funcionamento; 

b) Reconstruir, se for o caso, os locais não constantes no escopo, danificados em razão das 

obras; 

c) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção por 

qualquer motivo; 

d) Responder por quaisquer danos pessoais e materiais ocasionados por seus empregados nos 

locais de trabalho; 

e) Não transferir a outrem , no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE.  

f) Fornecer todo o material de consumo, com exceção do meio-fio, que será fornecido pela 

Prefeitura, peças e equipamentos necessários ao desempenho dos serviços objeto dessa 

obra, os quais deverão estar em boas condições de uso; 

g) Fornecer e responsabilizar-se pelo transporte de todos os materiais, equipamentos e mão-

de-obra necessária à execução do serviço; 

h) Responsabilizar-se pelo pagamento da remuneração aos profissionais encarregados do 

trabalho, bem como pelo seu transporte e alimentação, e por todos e quaisquer encargos 

trabalhistas, previdenciários e tributários incidentes; 



i) A CONTRATADA deverá providenciar os EPI’s exigidos por Lei, obrigando a utilização 

dos mesmos pelos operários envolvidos na obra; 

j) Refazer os serviços não realizados em conformidade com todo o disposto neste edital e 

seus anexos sem qualquer acréscimo ao valor contratado; 

k) O frete dos materiais até o local da prestação de serviços e a mão-de-obra deverão estar 

inclusos no custo dos serviços; 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

1. Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados durante 

o transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela 

Fiscalização. 

2. Todas as despesas relativas à execução dos serviços contratados, tais como: materiais, 

mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, encargos 

sociais e etc., serão de responsabilidade da empresa contratada. 

3. Os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira qualidade, 

considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de 

materiais aprovados pela Fiscalização e com mão-de-obra qualificada, em tempo hábil, 

para que não venham a prejudicar o prazo de entrega dos serviços, arcando a Contratada 

com o ônus decorrente do fato. 

4. Todos os serviços e recomposições não explícitos nestas especificações, mas necessários 

para a execução dos serviços programados e para o perfeito acabamento das áreas 

existentes, e que resultem num todo único acabado, serão de responsabilidade da 

Contratada. 

5. Durante a execução da obra, serão observadas as medidas de proteção aos empregados e a 

terceiros civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-18. 

 

 

                                                                          NÃO-ME-TOQUE/RS,  DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

 

  ____________________________________                       ____________________________ 

  Arq. e Urb. JULIANA LINHARES RUBIN                          TEODORA B.S.LÜTKEMEYER 

           Resp. Técnico CAU A31268-1                              Prefeita Municipal 
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PLANTA BAIXA - ESCALA 1:500

RESP. TÉCNICO

Arq. Juliana L. Rubin 
CAU A31268-1

Dezembro/2015
ÁREA
940,50 m²

INDICADA 01

ADM. 2013 - 2016

PRANCHA

Av. Alto Jacuí, 840 - CEP 99 470-000 - Fone/Fax:0XX 54 3332-2600 - CGC:87.613.519/0001-23 - Não-Me-Toque/RS

Calçada Interna - Praça Dr. Otto Schmiedt

PREFEITURA MUN. DE NÃO-ME-TOQUE/RS

Indicado
CONTEÚDO

OBRA

DATA ESCALA

TEODORA B. S. LÜTKEMEYER
PREFEITA MUNICIPAL

DESENHO
Arq. Juliana L. Rubin 
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ÁREA A PAVIMENTAR - ESCALA 1:500

RESP. TÉCNICO

Arq. Juliana L. Rubin 
CAU A31268-1

Dezembro/2015
ÁREA
940,50 m²

INDICADA 02

ADM. 2013 - 2016

PRANCHA

Av. Alto Jacuí, 840 - CEP 99 470-000 - Fone/Fax:0XX 54 3332-2600 - CGC:87.613.519/0001-23 - Não-Me-Toque/RS

Calçada Interna - Praça Dr. Otto Schmiedt

PREFEITURA MUN. DE NÃO-ME-TOQUE/RS

Indicado
CONTEÚDO

OBRA

DATA ESCALA

TEODORA B. S. LÜTKEMEYER
PREFEITA MUNICIPAL

DESENHO
Arq. Juliana L. Rubin 



Avenida Dr. Waldomiro Graeff, Quadra 407

    A= 940,50m²

BDI = 30%

MAT MO

1.0

1.1 Demolição do passeio existente e transporte m² 940,5 R$ 22,00 R$ 20.691,00

1.3 Regularização do contra-piso m² 940,5 R$ 8,00 R$ 7.524,00

1.4 Calçada tipo 1 (concreto intertravado) m² 940,5 R$ 58,00 R$ 32,00 R$ 84.645,00

1.9 Meio-Fio em concreto * m/l 520 R$ 12,00 R$ 6.240,00

R$ 119.100,00

R$ 119.100,00

* Meio-Fio será fornecido pela Prefeitura Municipal

Não-Me-Toque, Dezembro de 2015.

                                                                          Arq. e Urb. Juliana Linhares Rubin                                                                                 Teodora Berta Souilljee Lütkemeyer

                                                                   Responsável Técnico                                           Prefeita Municipal

                                                                   CAU A31268-1

ORÇAMENTO
CALÇADA INTERNA - PRAÇA DR. OTTO SCHMIEDT

PAVIMENTAÇÃO

Sub-Total

TOTAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL



Modelo 19

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(    ) GLOBAL          (   X  ) INDIVIDUAL

CALÇADA INTERNA - PRAÇA DR. OTTO SCHMIEDT

Avenida Dr. Waldomiro Graeff, Quadra 407

A = 940,50m²

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor total MESES

% Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ R$ % R$ % R$ % R$

1 CALÇADA INTERNA PRAÇA 100,00 119.100,00 50,00 59.550,00 50,00 59.550,00

SIMPLES 100,00 119.100,00 50,00 59.550,00 50,00 59.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACUMULADO 100,00 119.100,00 50,00 59.550,00 100,00 119.100,00 100,00 119.100,00 100,00 119.100,00 100,00 119.100,00 100,00 119.100,00

NÃO-ME-TOQUE/RS, dezembro de 2015

___________________ _______________________

Arq. Juliana L. Rubin Teodora B. S. Lütkemeyer

    CAU A31268-1       Prefeita Municipal

Crono Calçada Interna Praça








