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1 OBSERVAÇÕES PRELIMINARES  

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições 

técnicas a serem obedecidas na execução dos serviços acima citados, fixando os 

parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais e serviços, e constituirão parte 

integrante dos contratos.  

  

1.1 Serviços  

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados 

e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente 

memorial, com as normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada 

caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras 

pertinentes.  

Todos os serviços sub empreitados, desde que com autorização prévia da 

Prefeitura Municipal de Altamira e FISCALIZAÇÃO, deverão ter ART em separado da 

execução total dos serviços, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, 

e que deverá ser entregue uma cópia a FISCALIZAÇÃO para fins de arquivo.  

  

2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

Execução dos serviços de limpeza, varrição do pavimento existente, com 

vassoura mecânica proporcionando uma limpeza uniforme em toda a extensão da rua. 

Aplicação do reperfilamento, pavimentação em CBUQ e demais serviços 

complementares necessários para o bom acabamento da obra, execução de todos os 

ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados pela 

FISCALIZAÇÃO, execução dos serviços diversos e outros citados neste memorial e  

demais serviços não citados explicitamente, mas necessários à entrega dos 

serviços, seus complementos, acessos, circulações, interligações e entornos, acabados e 

em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste memorial e dos 

projetos fornecidos.  

  



 

Rua Otaviano Santos nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-250, Altamira-PA                             
Contato: (93) 3515-3929  

  

3 EXECUÇÃO E CONTROLE  

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Altamira, neste ato representada pela 

FISCALIZAÇÃO, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e 

porventura omisso neste memorial, e nos demais e que não seja definido em outros 

documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos.  

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento 

ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não 

exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas 

preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e 

adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais 

pertinentes.  

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, dos projetos, das especificações técnicas, do 

memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e 

métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial.  

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos 

serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Município, Estado e 

na União.  

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da 

execução de qualquer serviço.  

As especificações, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo destinamse 

a descrição e a execução dos serviços completamente acabados nos termos deste 

memorial e objeto da contratação, e com todos os elementos em perfeito funcionamento, 

de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser 

considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão 

obrigatório como se constasse em todos os demais.  
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O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e 

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos serviços de 

maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO.  

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos 

detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, 

deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara 

indicação ou anotação em contrário.  

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes dos serviços apenas uma 

parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim 

detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou 

locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.  

A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as 

condições gerais, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, 

taludes, árvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como 

verificar as cotas e demais dimensões do projeto, comparando-as com as medidas e 

níveis "In Loco", pois deverão constar da proposta todos os itens necessários à execução 

total dos serviços, mesmo que não constem da planilha estimativa fornecida, não 

cabendo, após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou 

quantitativos previstos inicialmente. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas 

antes do início dos serviços.  

  

3.1 Acompanhamento/Fiscalização  

Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela 

Prefeitura Municipal de Altamira através de sua Diretoria de Obras, o qual será 

doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços serão conduzidos por pessoal pertencente à CONTRATADA, 

competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento 

esmerado, em número compatível com o ritmo dos serviços, para que o cronograma 

físico e financeiro seja cumprido à risca.  
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4 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

No caso de serviços executados com materiais fornecidos pela 

CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos às custas 

da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas.  

  

4.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado  

As placas de obras deverão ser confeccionadas em chapa de aço galvanizado  

no tamanho de 3x2 metros, e fixada com estrutura de madeira nos locais a ser 

previamente indicados pela FISCALIZAÇÃO, conforme modelo constante no projeto 

anexo.   

4.2 Execução de imprimação   

Conforme descrito no item 1.2 do MEMORIAL DE CÁLCULO anexo do 

ORÇAMENTO, nas vias onde se fizer necessário, deverá ser executada a imprimação.  

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da 

sub-base, para promover uma maior aderência da superfície com a sub-base.  

Pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30, CM-70 ou CM-250. A escolha 

do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de 

aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente no canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2.  

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua 

superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existente, a seguir aplica-se o 

material betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver 

eminente. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 

sempre que possível fechada ao trânsito.  

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente 

corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar 

levemente úmida.  

Deve seguir estritamente o que prescreve as Normas Técnicas: NBR-9686/93, 

NBR-12950/93 E EB-1686/93.  
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4.3 Pintura de ligação  

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos: CAP-150 ou 

CAP200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m².   

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de 

ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material 

solto existente; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não 

deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias 

chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na 

pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao 

trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente 

corrigida.   Deve seguir o prescrito nas Normas Técnicas: NBR-1251/93  

O equipamento utilizado nas operações de imprimação é o caminhão espargidor, 

salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o 

espargidor manual. A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de 

todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. É vedado proceder à 

imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O 

tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo, 24 

horas de aplicação do material asfáltico.  

Deverá ser observada as vias contantes do item 1.3 do MEMORIAL DE 

CÁLCULO anexo do ORÇAMENTO, nas vias onde se fizer necessário, deverá ser 

executada a uma camada para o reperfilamento e outra camada para finalização da capa 

de rolagem.  

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos pela  

CONTRATADA.   

4.4 Transporte   

Para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas 

metálicas robustas do tipo basculante, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água 

e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 

da mistura à chapa. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico 

(óleo diesel, gasolina etc.) não é permitida.  
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O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de 

aplicação para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. Cada 

carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com tamanho 

suficiente para proteger a mistura.   

4.5 Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)  

Após executada a pintura de ligação deverá ser executado o serviço de 

pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 4,0cm (conforme projeto) e 

composto das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação.    

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro 

acabadora, que proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a 

espessura indicada, e o rolo de pneus, que proporcione a compactação desejada e que 

proporcione uma superfície lisa e desempenada.  

Conforme descrito no item 1.3 do MEMORIAL DE CÁLCULO anexo do 

ORÇAMENTO, nas vias onde se fizer necessário, será aplicado uma camada de 

reperfilamento da seguinte forma: execução de reperfilamento em CBUQ com espessura 

de 2,00 cm acabado, seguido de pintura de ligação e execução de capa rolagem em 

CBUQ de 2,00 de espessura acabada. Para as demais vias onde não se faz necessária a 

aplicação da camada de reperfilamento deverá ser executada uma única camada de 

CBUQ com espessura de 4,00 cm acabada, para conformação da capa de rolagem final.  

A aplicação do CBUQ deve seguir a NORMA DNIT 031/2006 – ES. Deverá, 

ainda, ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego.  

  

5 REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS.  

 Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, 

repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, 

equipamentos, etc., sem ônus para a Prefeitura Municipal de Altamira, danificados por 

culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços 

existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios 

serviços.  
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Terminados os serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das 

instalações dos canteiros de serviços e promover a limpeza geral dos serviços.  

  

6 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E OBRAS.  

  Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em 

perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e após efetuados todos os testes e 

ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e 

nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de 

Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.  

  Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da 

Contratada, os serviços serão recebidos provisoriamente pela FISCALIZAÇÃO, e que 

lavrará “Termo de Recebimento Provisório”.  

  A CONTRATADA fica obrigada a manter os serviços e obras por sua conta e 

risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de 

conservação e funcionamento.  

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de  

Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura 

verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, e comprovado o 

pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução 

dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.  

Aceitos os serviços e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela 

qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.  

   

Altamira – PA, janeiro de 2020. 
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ANDRÉ F. N. BARCELOS 

Eng. Civil SEPLAN 
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RAFAEL MOURA PEREIRA 

Secretário Municipal de Planejamento 

Matrícula: 04157 
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