
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

  

  

O presente projeto prevê a execução de quatro trechos de vias em pavimento 

sextavado em blokret de 8 cm, contendo meio fio, linha de água e calçamento 

em quatro trechos de via urbana somando 1.082 m de comprimento, onde que, 

além da contrapartida em valor do município, este será responsável pela 

execução da terraplanagem do projeto.  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

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 Senador José Porfirio 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, calçamento , meio fio e linha d água e 

pavimentação em blokret,, 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.  

  



 

 

 

  

3 EXECUÇÃO E CONTROLE  

 

Fica reservada a Prefeitura Municipal de Senador José Porfirio, 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 diminuirão 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 destinam se 

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.  



 

 

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 Senador José Porfirio 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.  

 

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 EXECUÇÃOD E ALMOXARIFADO  

 

O almoxarifado será feito com 5 m de largura por 8 m de comprimento e terá por 

finalidade de armazenamento dos materiais a serem aplicado no contrato, principalmente 

na fabricação das peças pré-moldadas que serão necessário armazenamento de cimento, 

aços , aditivos entre outros materiais a serem alocados no escopo contratado.  

  

4.2    EXECUÇÃO DE ESCRITORIO  

Para execução do escritório central de apoio a execução do canteiro de obra, 

pensou-se em um ambiente com 5 m de largura por 8 m de comprimento contendo 

ambientes que acomode a equipe administrativa e atenda os padrões exigidos pela ABNT 

e NBR’s aplicáveis para tal escopo.  

 

4.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA  

A locação da obra sera feita de forma convencional com nível de mão ou de 

bolha , sendo acompanhado pelo engenheiro da administração municipal e o engenheiro 

que ficara fixo ao contrato, juntamente com o encarregado, o qual terão expertise e acervo 

técnico compativo com o escopo a ser contratado.  

 

4.4 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

Na fase da administração da obra , como foi mencionado no memorial de calculo 

teremos um quantitativo mínimo de um engenheiro de campo , um encarregado e um 

apontador para que o contrato seja feito dentro das normas estabelecidas por este 

processo.  

4.5 DRENAGEM  

             Serão assentados nos 02 lados da Via, no alinhamento e nivelamento já 

previamente preparado quando da terraplanagem, respeitando a largura das calçadas, em 

valetas que serão reaterradas e compactadas. entre os meio-fios que, será feito 

rejuntamento de argamassa 1:4, para melhor acabamento e segurança.  

Para coletar as águas pluviais e superficiais e conduzi-las às Descidas d’água e 

dissipadores de energia a serem construídos, conforme detalhe em projeto , serão 



 

 

construídas sarjetas em concreto estrutural 20Mpa preparo mecânico com betoneira, 

medindo 30cm de largura e espessura de 10cm, sobre o subleito já previamente preparado 

e nivelado, respeitando a declividade longitudinal e transversal do pavimento, para o 

perfeito escoamento das águas 

 

 

4.6 PAVIMENTAÇÃO  

 

Por sobre o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os blocos 

sextavados de concreto 35Mpa (tipo Blokret ou Bloquetes) espessura de 08cm e dimensão 

transversal de 25cm, sobre colchão de areia com espessura não inferior a 06cm. após o 

assentamento, respeitando sempre o alinhamento e nivelamento longitudinal (greide) e 

transversal, serão rejuntados com pó de pedra, saibro ou areia e compactados com placa 

vibratória tipo cm-20 ou similar. 

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual 

será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. A superfície de fundação 

do calçamento deve ser devidamente regularizada, com concreto com Fck mínimo de 18 

Mpa, seguindo a NBR 6118/2014, de acordo com a seção transversal do projeto, 

apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar 

solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações 

d'água ou umidade excessiva. A superfície preparada para a execução do calçamento deve 

estar bem compactada. 

 

 

 

4.7      SERVIÇOS FINAIS  

  

Após a finalização dos serviços será feito a limpeza com jato de água para 

entrega do objeto contratual ao município.  

 

 

5 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.  

  

  

Senador José Porfirio, 9 de maio de 2022. 
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