ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO: MAÇAMBARÁ-RS
JUSTIFICATIVA: O presente memorial visa descrever os serviços referentes a recuperação de ruas
da cidade, Povinho e Bororé, em Maçambará-RS, com a finalidade de recuperar caixas coletoras, reassentar
as guias/meios-fios e consertar o calçamento existente (pavimentação com pedra irregular), proporcionando
melhores condições de transitabilidade e segurança aos municípes.
Local
Cidade

Interior (Povinho
e Bororé)
Total

Quantidade
* 600,00 m² de recalçamento
* 400,00 ml de reassentamento de guia/meio-fio
* 100 unid de caixas coletoras da rede de
drenagem pluvial à recuperar
* 400,00 m² de recalçamento
* 200,00 ml de reassentamento de guia/meio-fio
* 1.000,00 m² de recalçamento
* 600,00 ml de reassentamento de guia/meio-fio
* 100 unid de caixas coletoras da rede de
drenagem pluvial à recuperar

Regime de Execução
Empreitada de mão-de-obra.
Prazo Máximo de Execução
90 dias corridos.
Materiais
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira
qualidade e obedecer às 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.
Materiais
Serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, empregados conforme necessidade na execução do
serviço.
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.
PRELIMINARES: Em primeiro lugar, será executada a correta retirada das grelhas das caixas coletoras,
pedras de calçamento e também dos meios-fios existentes, onde todo o material removido será reaproveitado
na execução dos serviços.
1. CAIXAS COLETORAS: As Caixas Coletoras existentes danificadas serão recuperadas, sendo que as
paredes de alvenaria de tijolo maciço serão refeitas e as grelhas de ferro chato serão retiradas e fixadas
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quando estas tiverem condições de ser reaproveitamento, caso contrário, a Secretaria de obras fornecerá
uma grelha nova, que deverá substituir a danificada.
2. RECALÇAMENTO: Consiste na retirada manual/mecânica da pavimentação existente, nos pontos onde
existem irregularidades (depressões/elevações), sendo que posteriormente, será feita a regularização,
compactação e nivelamento do terreno, nas cotas necessárias para a execução do calçamento. Após a
retirada de material, onde terreno apresentar pouco suporte, este deverá ser removido até a profundidade
compatível e substituído por material de melhores características. Todo o material existente deverá ser
reaproveitado.


Base: Será com material consistente, resistente e drenante, adequadamente compactado. Sobre o
leito, será espalhada uma camada solta e uniforme de material, isento de matéria orgânica, numa
espessura mínima de 10 cm.



Rejuntamento: Será executado logo após o assentamento, espalhando-se uma camada de pó de
brita sobre o calçamento, forçando-se a penetração nas juntas com equipamento próprio para este
fim. Após será executada a compactação mecânica com rolo compactador.

3. GUIA / MEIO-FIO: Serão empregados guias / meios-fios em concreto simples pré-moldado, com largura de
11 cm por 30 cm de altura, assentado sobre leito de material regularizado e rejuntado com argamassa de
cimento + areia na proporção de 1:3.


Em alguns pontos os meios-fios serão retirados e reassentados, sendo necessário o devido
alinhamento, tomando-se como base os alinhamentos existentes.

PERFIL TRANSVERSAL_PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR

LIMPEZA DA OBRA: Após a compactação, serão recolhidos pela PM os materiais excedentes e restos,
para possibilitar o tráfego.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Prefeitura Municipal disponibilizará as máquinas (retroescavadeira,
carregadeira e rolo compactador) necessárias para a execução dos serviços. Cabe à empresa ter especial
cuidado em não causar danos nos passeios públicos, meios-fios e calçamentos existentes, os quais a
contratação não contempla.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

F1/F2 - recupera parede lateral caixa coletora e recuperar pavimento/calçamento

F3/F4 - recupera parede lateral e grelha da caixa coletora, realinhar os meios-fios e recuperar
pavimento/calçamento

F5/F6 - recupera parede lateral e grelha da caixa coletora, realinhar os meios-fios e recuperar
pavimento/calçamento
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F7/F8 – recuperação e substituição de grelha da caixa coletora, realinhar os meios-fios
Maçambará-RS, 04 de julho de 2018.

Claudia Viviani Acosta de Lima
Eng. Civil - CREA 101.478
Matricula nº 2359

Adão Jainir Cadaval Pinheiro
Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Serviços Urbanos
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