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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
O presente Memorial tem por finalidade descrever as obras e serviços necessários para
execução de serviço de Recapeamento (“Tapa Buraco”) em CONCRETO ASFÁLTICO, em
diversas Ruas e Avenidas urbanas do município de Fortaleza dos Nogueiras – MA.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas a serem
obedecidas na execução dos serviços, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para
materiais e serviços, e constituirão parte integrante dos contratos.
Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as
especificações e de acordo com as orientações da fiscalização da obra. 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.
A execução, bem como toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida
durante a execução, visando melhorias, só será admitida com autorização da
FISCALIZAÇÃO da obra e deverão ser registrados no CREA, através de ART específico
para cada caso.
Poderá a FISCALIZAÇÃO paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa
técnica.
EXECUÇÃO E CONTROLE:
Responsabilidade Técnica.
As obras deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado
acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA.
Normas Técnicas Aplicáveis e Controle.
Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, DENIT, DNER, e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos
do contrato.
Execução.
O buraco a ser reparado deve ser previamente preparado segundo procedimentos usuais e com
a conformação de seus lados segundo figura geométrica regular (requadro).
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Após a limpeza deverá ser aplicada sobre a superfície do buraco a PINTURA DE LIGAÇÃO
objetivando promover a aderência entre a massa asfáltica e a camada subjacente. O transporte
do material que será utilizado na pintura de ligação a partir do local de estocagem até os
pontos de aplicação deverá ser feito através de caminhão espargidor (“burro-preto”) da
CONTRATADA.
Em seguida deverá ser precedido o preenchimento do buraco com mistura asfáltica do tipo
PRÉ MISTURADO A FRIO (PMF). O PMF após lançado no buraco deverá ser devidamente
compactado com rolo compactador tipo liso e/ou placas vibratórias manuais (“sapo”). O
transporte da massa asfáltica a partir do local de usinagem até os pontos de aplicação deverá
ser feito através de caminhões basculantes da CONTRATADA.
Na etapa de compactação, os rolos compactadores deverão ser umedecidos em sua superfície
de contato com a massa asfáltica, evitando-se aderência aos mesmos. Preferencialmente, após
o espalhamento da camada, efetuar proteção superficial com espalhamento de pó de pedra ou
areia, seguida de rolagem de compactação.
A CONTRATADA deverá executar preenchimento dos buracos com PMF no mesmo dia em
que preparou a “caixa”, salvo condições climáticas adversas (chuvas) que impeçam o
procedimento.

1. PROJETO BASICO:
Com base nos fundamentos da legislação em vigor, e em especial às leis e regulamentos que
regem a Administração Pública no âmbito Federal. Este projeto básico visa fornecer,
elementos e subsídios para confecção de propostas, como também viabilizar a lavratura de
contratos, convênios e outros termos em favor da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos
Nogueiras - MA, em obras e serviços de Pavimentação.
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ESPECIFICAÇÕES TECNICAS:
OBJETO: Estabelecer as especificações técnicas necessárias à completa execução dos
serviços relacionadas abaixo:
1.0 SERVIÇÕES PRELIMINARES
1.1 PLACA DA OBRA
Deverá ser afixada em local preferencialmente de início do trecho a ser trabalhado, em
posição que não interrompa ou dificulte o trânsito de operários e equipamentos na área onde
esteja sendo executada determinada etapa de serviço.
A placa deverá conter os principais dados da obra (convênio, extensão, prazo para execução,
custos, construtor, engenheiro responsável, etc.), e a placa deverá ter a sua aresta inferior
posicionada em altura não inferior a 2,20 m do solo.
Serão 2 (duas) placas e deverão ser distribuídas pela cidade em locais estratégicos para que
possibilite a visibilidade e transparência junto à população.
2.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.1 PINTURA DE LIGAÇÃO
De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93.
Podem ser empregados os seguintes material: com rr - 2c e os materiais betuminosos: CAP150 ou CAP-200. A taxa de aplicação deve-se situar em torno de 0,50 l/m2.
Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação,
procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes;
a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não deve ser distribuído
quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta
estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno
de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação
do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida.
2.2 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada
e comprimida a quente.
A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as
Normas Técnicas.
As usinas para estas misturas betuminosas podem ser descontínuas (de peso) ou usinas
contínuas (de volume). Deverão ter unidade classificadora de agregado, misturadores capazes
de produzir mistura uniforme, termômetro na linha de alimentação de asfalto, termômetro
para registrar a temperatura dos agregados. Os depósitos de material betuminoso são providos
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de dispositivos para aquecer o material (serpentina elétrica) e não devem ter contato com
chamas.
Os depósitos para agregado são divididos em compartimentos (silos).
As acabadoras são usadas para espalhar e conformar a mistura nos alinhamentos, nas cotas de
projeto e abaulamentos requeridos.
Os equipamentos para compressão normalmente usados são os rolos metálicos lisos, tipo
tandem ou rolos metálicos liso vibratório com carga de 8 a 12 ton e rolos pneumáticos autopropulsores que permitam a calibragem dos pneus de 35 a 120 lib/pol2, com peso variando de
5 a 35 ton.
A execução constará da descarga manual de C.B.U.Q. sobre as áreas as quais já receberam a
pintura de ligação e posteriormente compactado com rolo ou placa vibratório, conforme o
local, com espessura final após compactada de 4,0 cm.
A descarga far-se-á diretamente na pista.
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos:
• Material asfáltico será empregado CAP 50/70.
• Agregados provenientes de britagem.
Será executado o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes das extrações
citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se
dentro das tolerâncias.
Serão efetuadas, no mínimo, duas medidas de temperatura por carga, em cada um dos itens
abaixo discriminados:
• Da mistura betuminosa na saída no misturador na usina;
• Da mistura, no momento do espalhamento.
Os serviços de Revestimento em C.B.U.Q. serão medidos em m³ aplicadas na pista.
2.3 TRANSPORTE DA MASSA DE ASFALTO
A contratada será responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega
nos pontos determinados pela Fiscalização. Ficam sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no local de
descarga, assim como todas as precauções necessárias durante o transporte.
O transporte será feito em caminhão basculante. Os caminhões basculantes são usados para
transporte da mistura devem ser providos de lonas.
O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído,
no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o
transporte.
Fortaleza dos Nogueiras – MA, 20 de julho 2020.
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