
 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ – RS 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e serviços Urbanos 

1  

 

1 

 

Memorial Descritivo 
Projeto de Pavimentação Asfáltica com CBUQ  

(Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 
 
 Este Memorial tem por objetivo descrever os materiais e serviços a serem utilizados 
nos serviços de capeamento asfáltico com CBUQ, totalizando uma área de 5.480,00 m²; 
 Será capeada a Rua Otávio Silveira, trecho compreendido entre a ERS 529 e Rua 
Otacílio Medeiros de Almeida e trecho entre as Ruas Wilson Pires Gavião e Norberto 
Acosta. 
 
Regime de Execução: Empreitada global de materiais e mão-de-obra. 

 
Prazo de Execução: 30 ( trinta) dias corridos 

 
Materiais: Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão 
ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas específicas.  
 
Mão-de-Obra: A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 
execução dos diversos serviços. O mestre-de-obras encarregado da execução das obras 
deverá permanecer no canteiro em tempo integral. A empresa deverá fornecer todos os EPI 
(equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra, 
etc... 

 
Observações 
- As leis sociais são de inteira responsabilidade da empresa contratada; 
- A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da 
ABNT em vigor; 
- Todos os serviços serão executados mediante estrita observância a este memorial 
descritivo, projetos, especificações técnicas e orçamentos;  
- Qualquer serviço ou detalhe que porventura não for especificado neste Memorial 
Descritivo nem nos Projetos anexos ficará a critério da Secretaria Municipal de Obras 
através dos Setores de Engenharia e Topografia, a sua especificação; 
- Compete exclusivamente a contratada a confrontação, exame e adequação dos dados e 
custos constantes e não constantes na planilha de quantitativos, desenhos expressos nas 
plantas e estas especificações. 

 
Responsabilidade Técnica: A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos 
trabalhos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente  a execução da obra. 
 
Especificações Técnicas 
 
1.) Pavimentação 
 Após limpeza/varrição será feita uma pintura de ligação com RR-1C uma pista de 
rolamento com CBUQ de espessura 6,00 cm;  
 No orçamento foi utilizada a composição de “pista de rolamento CBUQ 6,00 cm” 
para este item; 
 
2.) Limpeza 
 Toda a área a ser pavimentada deverá ser varrida mecanicamente, ficando livre de 
pó e demais impurezas;  
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3.) Execução 
 A massa produzida deverá ser transportada da usina ao local de aplicação em 
caminhões basculantes. A fim de evitar aderência as superfícies internas das caçambas 
deverão ser untadas com óleo queimado. Todas as cargas serão cobertas com lonas ou 
encerados de modo a evitar o resfriamento da massa, bem como a proteção contra a 
umidade e poeira; 

 
4.) Aplicação 
 Antes da aplicação da massa asfáltica da pista de rolamento será feita pintura de 
ligação com RR-1C, sendo executada uma pintura sobre o calçamento e outra sobre a 
camada de reperfilagem. A secção transversal bem como as condições do greide 
longitudinal deverão estar de acordo com o projeto; 
  
5.) Distribuição da Massa 
 A distribuição da massa na pista será feita por intermédio de máquina 
pavimentadora vibro acabadora na espessura e largura indicada no projeto; 
 Deverá ser anotada a temperatura da massa ao chegar à pista, em todos os 
carregamentos. A temperatura mínima de espalhamento deverá ser 119° C; 
 
6.) Compactação 
 Após a conclusão do rejuntamento, será feita compactação com rolo liso vibratório e 
pneumático; 
 
7.)  Sinalização Viária e Rampas de Acessibilidade 
 A sinalização será executada de acordo com as Normas regulamentadores de 
Sinalização Horizontal e Vertical de Transito do CONTRAN e; as Rampas seguem as 
recomendações da NBR 9050. Será executada pela PM, posteriormente. 
 
8.) Entrega da Obra 
 Concluídos todos os serviços descritos anteriormente, a obra será vistoriada pela 
Secretaria Municipal de Obras, através dos Setores de Engenharia e Topografia, que 
emitirão laudo, aceitando ou não a entrega dos serviços realizados pelo Empreiteiro. No 
caso de algum serviço estar em desacordo com este Memorial Descritivo o mesmo será 
desfeito e refeito totalmente a cargo do Empreiteiro; 
 Nenhuma das etapas descritas no item anterior poderá ser iniciada sem a conclusão 
da etapa que está sendo realizada;  
- O calçamento existente será regularizado (reperfilagem) com uma camada de CBUQ de 
3,00 cm após a pintura de ligação com RR-1C e, após a pista de rolamento com CBUQ 3,00 
cm devidamente compactado. 
 
 

Maçambará/RS, 07 de novembro de 2016. 
 
 
Claudia Viviani Acosta de Lima                                                  Aldérico Domingos Copatti 
Eng. Civil CREA 101.478                                                             Prefeito Municipal 
Matrícula nº 2359 


