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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se do projeto de para Manutenção Corretiva de Pavimentação Asfáltica de Vias Pública – 

Tapa Buraco, nas vias urbanas da cidade de São Domingos do Capim no Estado do Pará. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada  item da planilha 

orçamentária, auxiliando assim a compreensão do projeto  como um todo.  Todo material empregado na 

obra deve ser de qualidade indiscutível e satisfazer todas as especificações dispostas em projeto e seus  

anexos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência  aos princípios de boa técnica, 

devendo ainda satisfazer rigorosamente às  Normas Técnicas Brasileiras e a legislação vigente, tais como: 

 Resolução CNP –Companhia Nacional do Petróleo, 01/92, de 14/02/92, classifica a 

viscosidade; 

 DNIT 031/2006 – ES - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico - Especificação de 

serviço; 

 DNIT 145/2010 – ES - Pavimentação – Base estabilizada granulometricamente - 

Especificação de serviço. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, estabelecer diretrizes e fixar características 

técnico-construtivas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas, e na execução das obras 

e serviços objeto, além de estabelecer os principais tópicos deste projeto, em detalhes eventualmente não 

assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrão da obra em questão. 

No caso de dúvidas relativas ao Projeto, os proponentes deverão dirigir-se à FISCALIZAÇÃO 

DA CONTRATANTE (Prefeitura Municipal), onde as mesmas serão esclarecidas. 

A CONTRATADA deverá indicar um engenheiro civil ou arquiteto responsável, ou ainda, 

profissional devidamente habilitado para responsabilizar-se pelos serviços objeto da presente licitação, 

conforme Resolução nº 218 de 29/06/73 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, o qual apresentará Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que deverá estar presente 

no local da prestação de serviços, sempre que necessário, bem como a critério da CONTRATANTE. 

Os materiais a serem empregados na execução do serviço estarão inclusos no preço do contrato, 

isto porque o custo dos materiais está efetivamente incluído, não sendo mera consideração por parte da 

CONTRATANTE. 

No transcorrer da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá, à suas expensas, remover as 

sobras dos materiais inúteis para um local apropriado, escolhido pela fiscalização da contratante, 

deixando as áreas de serviço, diariamente, devidamente limpas e em ordem. Os materiais úteis e não 
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aproveitados, deverão ser entregues à fiscalização. A CONTRATADA procederá a remoção de todo o 

equipamento que lhe pertencer, e deixará o local completamente limpo e desimpedido. 

Ao término da obra, a CONTRATADA será responsável pela limpeza final. 

Todos os materiais e suas aplicações devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT para 

cada caso e ao projeto em particular, cabendo ainda certificações pelo INMETRO, ou seja, poderá ser 

solicitado à CONTRATADA a apresentação de certificado de conformidade técnica dos materiais 

empregados à luz das normas vigentes. 

3. SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A CONTRATADA fornecerá todos os materiais, matérias-primas, insumos, equipamentos, mão 

de obra e todas as ferramentas necessárias à execução dos trabalhos. Os serviços serão executados por 

operários especializados e deverão ser empregadas somente ferramentas apropriadas a cada tipo de 

trabalho. 

A CONTRATADA indicará o Responsável pela execução do objeto desta licitação, bem como 

seu Mestre de Obras, os quais se responsabilizarão pelo fiel cumprimento das especificações e condições 

neste elencado. 

A não ser quando especificados em contrário, os materiais serão de primeira qualidade. A 

expressão “de primeira qualidade” tem nas presentes especificações, o sentido que lhe é dado no 

comércio; indica, quando existem diferentes gerações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de 

qualidade superior. 

É vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou improvisado, em substituição 

ao tecnicamente indicado, assim como não será tolerada a adaptação de peças, seja por corte ou outro 

processo, de modo a usá-las em substituição à peça recomendada e de dimensões adequadas. 

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, não possam ser 

encontrados no mercado ou não sejam mais fabricados, poderão ser substituídos mediante autorização 

expressa da fiscalização da contratante. 

O estudo e aprovação dos pedidos de substituição, só poderão ser efetuados quando cumpridas as 

seguintes exigências: 

 Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a contratante; 

 Apresentação de provas, pelo interessado, de equivalência técnica do produto proposto ao 

especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos 

materiais, efetuados pelo laboratório tecnológico às custas da CONTRATADA, a ser definido 

pela fiscalização da contratante. 



 
 ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA 

CNPJ: 05.193.115/0001-63 

SETOR DE ENGENHARIA 

 

Endereço: Avenida Lauro Sodré, Nº 206, Centro – São Domingos do Capim/Pa 

 CEP: 68635-000  4 

 No caso de impossibilidade absoluta de atender às especificações (o material especificado não 

sendo mais fabricado, etc.) ficará dispensada a exigência do item de apresentação de provas, 

devendo o material em substituição ser previamente aprovado pela fiscalização da contratante 

que expedirá um “Termo de Substituição de Material”; 

 Caso seja empregado material de preço inferior ao constante do orçamento oferecido pela 

CONTRATADA, a diferença será abatida do primeiro pagamento que lhe for efetuado, ou da 

caução, se for o caso, efetivado através de Termo de Aditamento Contratual. 

Qualquer serviço executado de baixo padrão com materiais de fornecedores não especificados, ou 

em desacordo com o projeto, poderá ser refeito por solicitação da fiscalização da CONTRATANTE, sem 

ônus, ou prejuízo no prazo de entrega. 

O presente projeto poderá ser modificado e/ou acrescido, nos termos da legislação vigente, a 

qualquer tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixará as implicações e acertos decorrentes, visando 

a boa continuidade da obra. 

A fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso, em qualquer tempo, ao local onde os 

trabalhos estejam sendo preparados ou executados para a inspeção dos mesmos. Deverão ser fornecidos 

os meios para tal inspeção, incluindo ensaios e outras informações, quando necessárias, a respeito de 

qualquer material empregado. 

O transporte horizontal e vertical dos materiais e equipamentos até o local de instalação e uso será 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

Os serviços deverão ser executados de acordo com o andamento da obra, sendo que antes do 

início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a fiscalização da 

CONTRATANTE, para apresentar o seu plano de trabalho. 

A CONTRATADA deverá antes da execução, verificar as possíveis interferências com as redes 

locais (elétrica, telefonia, lógica e hidráulica), ficando sob sua responsabilidade, as eventuais alterações 

que o projeto possa sofrer, tendo como base as informações fornecidas pela CONTRATANTE. Se 

porventura, dificuldades imprevisíveis aparecerem no transcorrer dos serviços, estas serão objeto de 

estudo da fiscalização da CONTRATANTE para eventual aditamento. 

A empresa CONTRATADA deverá atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras da 

Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com especial atenção às seguintes normas: NR 4 (Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho), NR 5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7 (Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional), NR9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), NR 11 

(Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais), NR 18, especialmente, 18.18 

(serviços em telhados), 18.23 (equipamentos de proteção individual), 18.28 ( treinamento). 
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O prazo máximo para execução dos serviços será de 6 (seis) meses corridos. 

4. ESPECIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A placa de obra deverá ser capaz de resistir às intempéries, durante o período da obra.  A placa 

deverá ser fixada no terreno, em local de fácil visualização, apoiada em  estrutura de madeira.  Também 

deverão ser instaladas as demais placas exigidas pela legislação vigente, inclusive  placa de 1m² onde 

conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos, assim como  dos responsáveis pela execução, 

conforme art. 16 da resolução n.° 218 do CREA. 

A mobilização de pessoas e equipamentos serão feito por meio de veículo de carga adequado que 

comporte e transporte os equipamentos necessários a execução da obra, bem como a desmobilização é a 

retirada de pessoas e equipamentos do canteiro de obra, após a entrega da mesma. 

A carga de entulho e material proveniente das demolições será feita manualmente até o caminhão 

basculante que o transportará e despejará em local adequado. 

RECUPERAÇÃO DE VIA PÚBLICA 

Demolir o pavimento danificado numa área de 0,75 x 0,75 m, delimitando a área a ser recortada, 

formando uma figura geométrica de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um 

quadrado, um retângulo, etc.). O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saída da massa 

asfáltica do “buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das bordas do mesmo. 

Serão feitos a correção asfáltica (tapas buracos) para 2.200 (dois mil e duzentos) buracos nas 

dimensões aproximadas de 0,75 x 0,75 m. 

Recortar o revestimento a ser removido com a utilização de chibancas e picaretas. É fundamental 

que a face do recorte faça um ângulo de 90º com o revestimento existente. 

Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da área esburacada, 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 

dos dispositivos de drenagem pluviais. Imediatamente após a conclusão da “Operação”, o encarregado 

deve providenciar o recolhimento dos resíduos de blocos de misturas asfálticas e outros entulhos para 

local devidamente autorizado. 

Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na varrição ou limpeza com o 

compressor, retirar todo o pó que estiver solto. Com um regador, espalhar pouca água, suficiente par 

assentar a poeira e garantir a inexistência de pó solto, se necessário. A varrição ou limpeza com o 
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compressor deverá se estender sobre o pavimento existente, numa área maior que a prevista para a pintura 

de ligação. 

A pintura de ligação constitui-se na aplicação de uma camada de material betuminoso que, 

quando utilizado sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um novo 

revestimento betuminoso, promove a aderência e impermeabilização entre este revestimento e a camada 

subjacente. Trata-se de uma emulsão asfáltica de ruptura rápida, tipo RR-2C, que deve estar pura até a 

chegada no local da aplicação. A taxa de aplicação deverá situar-se em torno de 0,8/m² a 1,01/m² após a 

diluição com água, máximo de 20%, a critério da fiscalização. A emulsão deve cobrir toda a área que vai 

receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 20 

cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. A emulsão asfáltica deve ser 

transportada e utilizada com o máximo de zelo, afim de evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros, 

jardins, rampas de garagem, etc. 

RR – 2C. A escolha do agregado dependerá da natureza mineralógica do mesmo (rochas ácidas: 

gnaisses e granitos;rochas básicas calcíticos). 

O revestimento constitui-se de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de graduação 

densa. Os materiais para a execução do CBUQ deverão atender as As caraterísticas preconizadas na 

especificação DNIT 031/2006.A composição da mistura dos agregados deverá se enquadrar na Faixa C da 

referida especificação. O materialbetuminoso escolhido é o CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, 

que atende à Resolução CNP 01/92, de14/02/92, classificada pela viscosidade. 

A composição da mistura de agregados da Faixa C DNIT 031/2006 - ES precisa atender a 

seguinte graduação: 

Peneiras Abertura (mm) Porcentagem Passando Faixa C 

3/4" 19,1 100 

1/2" 12,7 80-100 

3/8" 9,5 70-90 

Nº 04 4,8 44-72 

Nº 10 2,00 22-50 

Nº 40 0,42 8-26 

Nº 80 0,18 4-16 

Nº 100 0,075 2-10 

Tabela 01: Percentagem de agregados que passa nas peneiras para CBUQ faixa “C” 

Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110ºC e 177ºC. O preenchimento 

deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos após a execução da pintura de ligação, devido à 
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necessidade de ruptura da emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo a massa deve ser bem espalhada, 

preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a massa com o pavimento existente. 

Em seguida, executa-se uma primeira compactação (4 passadas com compactador tipo placa 

vibratória) aplicando em seguida uma nova camada de massa. A aplicação desta nova camada deverá 

atingir toda a área pintada ( 10 a 20 cm externos ao recorte). Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, 

deve-se tomar o cuidado para a massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, para não 

haver empoçamento de água. 

As dosagens do CBUQ precisam ser estudadas previamente pela empresa contratada e 

apresentados os resultados ao responsável da Fiscalização, devendo fornecer sempre que solicitado, 

relatórios de controle de qualidade dos materiais utilizados na composição do CBUQ (agregado, ligante e 

emulsão asfáltica) e também do próprio CBUQ, ensaios convencionais de laboratórios. As usinas 

necessitam ser calibradas e os ensaios de caracterização da massa asfáltica acompanhados por laboratório. 

Sempre que a qualidade de qualquer material ensejar dúvidas à fiscalização, esta poderá, a 

qualquer tempo,exigir da Contratada, a contratação de uma laboratório com notória especalização e 

capacidade técnica, para que sejam efetuados exames, e/ou ensaios dos referidos materiais, bem como 

exigir certificado de origem e qualidade dos mesmos, correndo sempre estas despesas por conta da 

Contratada. 

Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-se de um regador. Não pode 

ocorrer formação de poças. O objetivo é facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e 

proporcionar um acabamento liso quando da operação de compactação final. 

Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na camada final, buscando 

também obter um acabamento liso. A compactação ficará finalizada na 4ª passada, quando o compactador 

não deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados não 

agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do rastelo 

retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de água e compactar novamente. 

Atenção especial deve ser dada na compactação da camada na junção da massa nova com o pavimento 

velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetração de água, quer de chuva, quer lançada na rua 

por moradores. 

Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que normalmente ficam nas junções 

da massa nova com o pavimento velho. Deixar o local da operação bem varrido. Os materiais excedentes 

devem ser depositados junto com os resíduos e entulhos referidos na sequência 3. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 



 
 ESTADO DO PARÁ  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM – PA 

CNPJ: 05.193.115/0001-63 

SETOR DE ENGENHARIA 

 

Endereço: Avenida Lauro Sodré, Nº 206, Centro – São Domingos do Capim/Pa 

 CEP: 68635-000  8 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da operação ou 

do serviço é da executante. Antes do período de ocorrência das chuvas, a contratada deverá tomar as 

medidas necessárias através da execução de manutenções preventivas nos locais onde apresentarem 

patologias que venham a comprometer o bom desempenho do pavimento. Mesmo durante o período 

chuvoso ou imediatamente após as chuvas, deverão ser observados os cuidados necessários para a 

manutenção da boa qualidade dos serviços. 

Preliminarmente deverá ser realizada uma verificação para determinar com precisão a causa do 

defeito. 

Para a execução da “Operação Tapa Buracos” devem ser observadas a segurança e a sequência 

executiva dos detalhes da correção do pavimento, apresentadas nestas instruções. 

a) 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 20 cm de largura ao redor de toda a escavação, a base existente 

não danificada; 

b) 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 a critério da fiscalização, umidade excessiva, deverá ser obrigatoriamente 

ser substituído por material no teor ótimo de umidade, antes da compactação, e deverá ser feita 

em camadas de no máximo 15 cm de material solto; 

c) 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, devendo a empresa 

contratada apresentar A fiscalização, um plano de manejo ambientalmente sustentável no que diz 

respeito ao destino do material retirado; 

d) Todo e qualquer defeito no pavimento, que se produza, após o reparo até o prazo mínimo de 1 

(um) ano, deverá ser imediatamente corrigido pela empresa executora, por iniciativa própria ou 

em atenção à solicitação expedida pela Fiscalização. 

EGLESON JOSE DOS SANTOS PEIXOTO 

ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 151041788-5 


		2018-11-30T08:50:37-0300
	Egleson J. dos Santos Peixoto CPF: 877.676.602-06




