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 MEMORIAL DESCRITIVO   
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
OBRA. REVITALIZAÇÃO DA AV.JK E AV. INTENDENTE NORBERTO LIMA  
  
LOCAL: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA  
  
O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer e descrever as 
especificações técnicas e serviços e dados gerais para a revitalização da Av. Jk e AV. 
Intendente Norberto Lima  
.   
Serviços a serem executados:   
  
1. SERVIÇOS PRELIMINARES   
  
A placa da obra deverá possuir dimensões de 1 m², seguindo o modelo da Secretaria 
de Planejamento e Desenvolvimento Regional (imagem especificada no documento 
especificação técnica), e deverá ser instalada em local visível e lá permanecerá por todo 
o período de execução da obra, do início até a conclusão e encerramento do convênio.   
O executante procederá a locação da obra de acordo com plantas e memoriais e 
quaisquer outras indicações constantes do projeto. Havendo discrepância entre as reais 
condições existentes no local e/ou os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de 
comunicação, por escrito, à fiscalização da prefeitura, a qual competirá deliberar a 
respeito.   
  
  
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   
   
Devera ser removido manualmente toda a pavimentação em bloco, calçadas, meio fio e 
canteiros conforme indicação em projeto e remoção de raízes remanescentes de tronco 
de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,60 m.  
  
3. DRENAGEM SUPERFICIAL    
 
Deverá ser feita em guias de meio fio e sarjeta em concreto, sendo sarjeta de concreto 
usinado moldado in loco 30 cm base x 15 cm altura, em concreto e guia (meio-fio) 
concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.  
  
4. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  
 
Deverá ser feita escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de 
subleito (C/trator esteiras  160HP). Regularização e compactação de subleito de solo 
predominantemente arenoso com material de Jazida (ao natural) para base de 
pavimentação, regularização de superfícies com motoniveladora, execução e 
compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente.  
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5.  PAVIMENTAÇÃO  
 
Deverá ser feita execução de imprimação com asfalto diluído cm-30, execução de 
imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica rr-2c e construção de 
pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de 
rolamento, com espessura de 3,0 cm.  
  
 
6. DIVERSOS  
Deverá ser execução sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro, nas faixas e marcações de vagas de 
estacionamento.  
Instalação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retro refletiva 
tipo I + SI, Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 
0,414 m - película retro refletiva tipo I + SI, Fornecimento e implantação de placa de 
regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retro refletiva tipo I + SI. Nos 
canteiros centrais plantio de grama em placas, plantio de árvore ornamental com altura 
de muda maior que 2,00 m, plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 
2,00 m.  
Nos passeios públicos execução de passeio em piso Inter travado, com bloco retangular 
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm e ladrilho hidráulico, 20 x 20 cm, e= 2 cm, 
tátil alerta ou direcional, amarelo nas rampas de acessibilidade.  
  
Normas Tecnicas: 
 

 Especificações de terraplenagem DNIT 105/2009 - ES, DNIT 106/2009-ES, 
DNIT 107/2009 - ES e DNIT 108/2009-ES. 

 Pavimentação Asfáltica: especificações de terraplenagem DNIT 105/2009 - ES, 
DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009 - ES e DNIT 108/2009-ES. 

 CBUQ:  DNIT 031/2006-ES “Pavimentos flexíveis – Concreto Asfáltico – 
Especificação de serviço” e DNER – ES 313/97 “Pavimentação – concreto 
betuminoso”  

 Acessibilidade: NBR 9050 E NBR 16537. 

 Sinalização Viária: CTB Lei Nº 9.503/97 
  
  
  
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, 05 ABRIL DE 2021. 
 
 
   
_________________________   
ENGº Diogo Ikaro de A. Figueiredo   
CREA 071560452-0/D-DF  

ART PA20210594970  


		2021-05-13T09:24:39-0300
	Diogo Figueiredo




