
MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: CAMINHÔDROMO AVENIDA JACUÍ 

Endereço: Avenida JACUÍ. Selbach/RS – SETOR 01 

 

OBJETIVO: 

 O presente memorial tem por objetivo descrever as técnicas de execução e os materiais a serem 

empregados na execução do caminhôdromo na extensão de 1.350,00m de comprimento pela largura de 

2,00m, sendo que haverá um local onde essa área se expande para uma largura de 5,00m x10,00m de 

comprimento. Totalizando uma área de 2.730,00m² de passeio público. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Caberá à empreiteira contratada proceder à instalação da obra, dentro das normas gerais de 

construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro de serviços sempre organizado e 

limpo. Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da mesma. 

Deverão ser mantidas na obra, em local determinado pela fiscalização, placas da empreiteira e 

demais Responsáveis Técnicos pela execução da obra, esta de responsabilidade da empresa vencedora da 

licitação, e, posteriormente, a placa de inauguração da obra, esta responsabilidade do Município de 

Selbach. 

Todos os materiais especificados serão fornecidos pela Executante. Para uma boa compreensão do 

Projeto e conhecimento das condições em que se desenvolverá a obra, é exigida prévia visita ao local, pois 

o Departamento de Engenharia não aceitará, em hipótese alguma, alegações da Executante referente ao 

desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de 

sua responsabilidade qualquer ônus dali decorrente.  

A Executante efetuará seu próprio levantamento das quantidades necessárias à execução da obra 

É de inteira responsabilidade da Executante a observância das Normas de Segurança do Trabalho 

nas atividades de Construção Civil, em conformidade com a Portaria n.º 15, de 18/08/1972, do 

Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, com a NR-18 e as Normas subseqüentes. 

Toda a mão-de-obra a ser empregada nas Obras e Serviços será de 1ª qualidade, atuando de forma 

esmerada, e de inteiro acordo com as especificações; serão exigidos qualidade e acabamento nos serviços a 

serem executados. 

A Executante se obrigará, às suas expensas, a corrigir quaisquer vícios ou defeitos na execução das 

obras e serviços, bem como será a única responsável por danos causados a terceiros, decorrentes de sua 

negligência, imperícia ou omissão, ainda que ocorridos em via pública, até o Recebimento Definitivo da 

obra por parte do Departamento de Engenharia do Município de Selbach/RS. 

A Executante deverá entregar as ART's (Anotações de Responsabilidade Técnicas) de execução das 

Obras e Serviços, ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS. 



Todos os serviços serão executados por pessoal especializado, podendo a Fiscalização rejeitar os 

que não estiverem de acordo com o Projeto e Especificações, sem que isso resulte em indenização ou 

justificativa para atraso da obra.  

O pagamento de taxas, impostos, licenças, emolumentos e demais Tributos e Encargos Sociais que 

incidam sobre a obra são de exclusiva responsabilidade da Executante. 

O Empreiteiro da obra será responsável e responderá durante 5 (cinco) anos pela execução e 

qualidade dos materiais empregados, nos termos do Art. 1245 do Código Civil Brasileiro, que diz: “Nos 

contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o Empreiteiro de materiais e 

execução responderá durante 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 

materiais como do solo, exceto, quanto a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo o dono da 

obra.” 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS: A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua 

os dados da obra. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou superiores a maior placa 

existente na obra, respeitadas as seguintes medidas: 1,20m x 2,40m. 

 A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25mm para placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 

2,50m). 

 

2. PASSEIO PÚBLICO: Deverá ser executada calçada com blocos intertravados de concreto, com 

contenção em meio-fio pré fabricado de concreto, dimensões 1,00x0,30x0,13. O bloco de 

concreto do piso deve ter espessura de 6cm, cor natural, bordas lisas, de acordo com as normas 

NBR 9780 e 9781. Antes do assentamento do piso o solo deverá ser preparado, ajustando-se os 

níveis e compactando-se. A base de assentamento deverá ser uma camada de pó de brita com 

espessura mínima de 10cm.  Para uma camada uniforme e com espessura constante, utilizam-se 

réguas. É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros 

e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra 

mármore ou policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o 

piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, o pó de pedra sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se 

novamente o equipamento vibratório para que o pó penetre nas juntas. 

  

3. GUARDA-CORPO:  Sobre a ponta do Arroio Santa Fé será instalado um guarda corpo (h=1,10m) 

em aço galvanizado, com barras de proteção. O espaçamento dos montantes não poderá exceder 

1,20m.  

 

4.   RAMPA ACESSIBILIDADE: As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres 
sinalizadas com faixa. Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o 



leito carroçável. Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de 
pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33%. A largura dos rebaixamentos 
deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo de pedestres 
calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m. Em locais onde o fluxo de pedestres for 
igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferência que impeça o rebaixamento da 
calçada em toda a extensão da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da calçada em largura 
inferior até um limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa (Figura 01). 
A medição deste serviço será por unidade aplicada na pista. 

 

Selbach, 28 de fevereiro  de 2021 

 

 

 

 

Responsável Técnica 

Engª Civil Luciana Pollo Gaspary 

Crea RS 112.992 


