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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 

LOCAL: DIVERSAS RUAS – PIRANGA - MG 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES 

DATA: 01/07/2021  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A presente Especificação Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condições para a execução indireta 
dos serviços a serem contratados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA para a execução de Serviços 
destinados à RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. 

 

DO PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO 

 

PROPOSTAS 

Juntamente com a proposta comercial as empresas interessadas deverão apresentar no ato do certame: 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 

• Composição do BDI; 
 
VISITA TÉCNICA 
 

A empresa interessada em participar do processo licitatório poderá visitar o local da obra, por intermédio de 
integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na execução. 

A data e o horário de visitação ao local da obra deverão serem agendados na Prefeitura Municipal e será 
realizada pelo corpo técnico do órgão. 

A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar em 
substituição ao atestado de visita técnica, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 
da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o 
local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por 
força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Para julgamento das propostas deverá ser adotado o critério de menor valor por preço global. 

REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada sob o regime de empreitada por preço unitário. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

São partes integrantes deste documento: 

• Planilha Orçamentária; 

• Composição do BDI; 

• Cronograma Físico-Financeiro; 
 

A execução das obras e serviços deverá obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes 
deste Memorial Descritivo, bem como a todas as prescrições dos projetos e planilha. 

 
Ficará a critério da Fiscalização impugnar e mandar demolir ou substituir, serviços ou equipamentos 

executados em desacordo com os projetos e ou especificações, ou mal executados, as despesas decorrentes 
dessas demolições, substituições e o retrabalho correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido 

de garantir a proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
com a execução da obra; 

 
Todos os operários deverão usar os equipamentos de proteção individual (EPI’s) apropriados para as 

tarefas que desempenharem, sendo de responsabilidade da Contratada quaisquer incidentes e acidentes com os 
mesmos; 

 
Cabe a Contratada a integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos 

até sua entrega à Contratante. 
 
A Contratada se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais antes do emprego de 

tais elementos na obra ou serviço. 
 
A Contratada deverá utilizar o Diário de Obras eletrônico do município, onde deverão ser anotados, pelo 

auxiliar de engenharia civil por parte da Contratada e pela Fiscalização, todos os eventos que de alguma maneira 
informem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias 
e períodos de chuva e ocorrências que afetem o projeto ou o orçamento de obra. 

 
A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em local bem visível e à disposição da Fiscalização, o 

cronograma físico permanentemente atualizado em função do real desenvolvimento da obra. 
 
A Contratada deverá apresentar no início dos serviços a ART- Anotação de Responsabilidade Técnica de 

execução de obra, devendo manter no canteiro de obras, em local visível uma cópia da mesma. 
 
A Contratada se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer, sem ônus 

para a Contratante, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução. 
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A Fiscalização poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, 

desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa 
administração do canteiro. 
 

Caberá à Contratada manter, no canteiro de obras, mão de obra em número e qualificação compatíveis com 
a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento 
dos prazos contratuais. 

 
 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES 

As medições deverão ser elaboradas pela Contratada em 03 (três) vias, seguindo a ordem de execução 
pré-definidas por “eventos” na planilha referencial, sendo assinadas pelo representante legal da empresa e 
responsável técnico da obra e aprovadas pela fiscalização do Contratante, mensalmente e corresponderão as obras 
e/ou serviços executados no período, acompanhadas de relatório fotográfico, incluindo envio do arquivo digital. 

 

EVENTOS: 

São macros serviços ou agrupamentos de serviços da planilha orçamentária proposta, relacionados entre 
si, constituídos conforme a particularidade do projetos, sendo coerente com a ordem lógica de execução e que 
possibilitam a aferição do avanço físico. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
 O prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses, de acordo com a demanda do município. 

 
 

DETALHAMENTO 
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SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) -EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS (MODELO PMP) 
 

Para início da obra deverá ser instalada uma Placa de obra com dimensões conforme descrição acima e 
modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Piranga.  
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RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
 
Os serviços deverão ser realizados conforme o que se segue abaixo, quanto a execução:   
 

• Após sinalizar a via, demarcar o perímetro da área degradada;  
• Realizar o recorte do perímetro do buraco a ser recomposto; 
• Realizar a limpeza da área, removendo o material cortado; 
• Em seguida, aplicar a pintura de ligação com ligante betuminoso, a emulsão asfáltica tipo RR-1C, em toda 

a superfície do buraco; 
• Na sequência, efetuar o lançamento da massa asfáltica; 
• Por fim, com a placa vibratória, realizar a compactação. 

 
Os equipamentos, materiais e mão de obra a serem empregados são:  
 

• Cortadora de piso com motor de 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado 
segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1'' (14 x 1"); 

• Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrígufa de 25 kn (2500 kgf), potência 
5,5 cv. 

• Servente: profissional que executa o serviço de Tapa Buraco. 
• Emulsão asfáltica: material utilizado para pintura de ligação. 
• Concreto betuminoso usinado a quente: mistura asfáltica (aquisição em usina), formada de agregados 

graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a quente e que compõe a camada de revestimento asfáltico. 
 
 

 
COSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após a conclusão dos serviços previstos em planilha, o município através de seu corpo técnico, fará uma 

vistoria, a fim de aprovar os serviços para pagamento. Caso algum serviço esteja em desacordo com o previsto em 
projetos, planilha e memorial descritivo, a empresa executora terá de refazer os mesmo sem ônus ao município. 
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