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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Construção de calçadas. 

ENDEREÇO: Igarapé Miri/PA. 

 

01 - JUSTIFICATIVA: 

O presente projeto destina-se a construção de calçadas no perímetro externo ao Estádio 

Municipal, em torno da Escola Aristoteles Emiliano de Castro e calçada frontal ao Cemitério Bom 

Jesus, para atender a necessidade da comunidade, garantindo acessibilidade. 

As obras e serviços aqui proposto serão executados dentro de um padrão construtivo, mantendo 

sempre o princípio de simplicidade e economia. 

 

02 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

O local da realização da obra será na rua Major Lira Lobato com a travessa Padre Emílio 

(Perímetro externo ao Estádio Municipal), rua Padre Vitório (calçamento frontal ao cemitério Bom 

Jesus) e rodovia Moura Carvalho esquina com a rua Major Lira Lobato (laterais da Escola Aristoteles 

Emiliano de Castro), sede do municipio de Igarapé Miri /PA. 

03 - DESCRIÇÃO: 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS objetivam 

explicitar os materiais, os equipamentos e os acessórios a serem aplicados nas obras civis e 

estabelecer normas para a execução dos serviços descritos neste instrumento referente às atividades 

de construção das calçadas. 

Este documento também tem por finalidade definir os critérios de medição dos serviços, a 

sistematização da fiscalização dos mesmos e as condições de recebimento da obra, de forma a 

garantir a qualidade dos serviços conforme projeto executivo e o contrato de execução da obra. 

Este memorial foi elaborado por técnicos da Prefeitura Municipal de Igarapé Miri/PA a fim de 

prever a obediência às normas das Concessionárias e Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho. Ele prevê, também, a obediência das normas publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), referente a todos os serviços e insumos regulamentados por norma 

quando utilizados durante todas as fases da obra.  

Todas as normas e descrições presentes neste memorial devem ser obedecidas na sua 

totalidade. Casos específicos e/ou de omissões deverão ser vistos junto à equipe técnica responsável 

pela elaboração do projeto e/ou equipe de fiscalização, ficando essas responsáveis pela tomada de 

decisão a respeito de cada caso. 

Qualquer material colocado no canteiro que esteja fora do especificado será considerado 

inadequado, devendo ser removido e substituído pelo especificado. Na execução da obra é 

obrigatório o emprego de ferramentas e equipamentos adequados aos serviços a serem feitos. De 
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forma geral, todos os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de primeira qualidade, 

obedecendo, quando for o caso, as prescrições destas Especificações Técnicas, ou seja, aquelas 

relativas a cada projeto, além das orientações da Fiscalização. Todos os elementos presentes no 

projeto, detalhes e especificações devem ser executados, ficando subentendido que os detalhes não 

fornecidos deverão seguir o padrão dos demais, salvo o caso desses não serem propícios desta 

análise, cabendo, à fiscalização decidir a respeito. Serão refeitos todos os serviços não aprovados pela 

fiscalização, no prazo estabelecido pelos fiscais. A fiscalização terá livre acesso a todo acervo da 

obra, bem, como às informações sobre os serviços e insumos utilizados se assim for julgado pela 

fiscalização. 

04 - DIAGNÓSTICO: 

O Município apresenta sua geologia formada por sedimentos do Terciário (Formação 

Barreiras), na porção continental, e sedimentos do Quaternário Antigo e Recente, nas áreas de 

várzeas e ilhas fluviais. Sendo assim, o relevo apresenta grande simplicidade, representado por 

formas típicas de tabuleiros (baixos platôs), terraços e várzeas, que fazem parte da unidade 

morfoestrutural do Planalto Rebaixado da Amazônia (Baixo Amazonas). 

A cobertura vegetal do imóvel se caracteriza através de uma cobertura vegetal de floresta 

aberta. As áreas de várzeas existem espécies hidrófilas e latifoliadas, intercaladas com palmeiras. 

A característica climática da micro região se enquadra no tipo AW na classificação Koppem, 

havendo diferenciação bem acentuada entre dois períodos: um chuvoso, que vai de dezembro a maio 

denominado inverno, e, outro de estiagem que vai de junho a novembro. 

O município apresenta uma boa rede hidrográfica, tendo como principal o Rio Meruú, e 

outros de pequeno, médio e grande porte com grande importância para a região.  

4.1 – DADOS GEOGRÁFICOS: 

LATITUDE – 01º58’30” - SUL 

LONGITUDE – 48º57’35” - OESTE 

 ALTITUDE – 17 m 

 ÁREA – 1.996.823 km ² 

 

4.6 – MUNICÍPIOS LIMÍTROFES: 
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1- AO NORTE: ABAETETUBA; 

2- AO SUL: MOJU E MOCAJUBA; 

3- À LESTE: MOJU; 

4- À OESTE: CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU. 

 

05 - VALOR DA OBRA: 

O total dos serviços orçados importa o valor de R$ 329.995,83 (Trezentos e vinte e nove 

mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos). 

06 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

O prazo de execução da obra é de 02 (dois) meses, descritos no cronograma físico-financeiro. 

 07 – FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO: 

A medição será executada no campo (in loco) pela Fiscalização (responsável técnico da 

Prefeitura), sendo medida a unidade ou seu percentual de qualquer serviço, de acordo com a 

descrição contida na Planilha de Quantidades e Preços. 

O seu pagamento será feito de acordo com a medição física, ao preço unitário constante na 

Planilha de Quantidades e Preços, anexo ao Contrato, que é a compensação integral pelo 

fornecimento e instalação de qualquer serviço, que inclui, mão de obra, ferramentas, equipamentos e 

todo material necessário à perfeita execução do serviço e demais custos elencados nas CONDIÇÕES 

GERAIS destas Especificações Técnicas, Critérios e Normas de Medição e Pagamento. 
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

1. OBJETIVO: 

  Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a execução de 

obras e serviços relativos à construção de calçadas no perímetro externo ao Estádio Municipal, em torno 

da Escola Aristoteles Emiliano de Castro e calçada frontal ao Cemitério Bom Jesus, município de 

Igarapé Miri / PA, e objetiva racionalizar as informações relativas aos serviços a serem executados e que 

serão relacionados especificamente. 

  Quando algum item da relação de serviços não for contemplado nesta especificação, será 

pormenorizado na própria relação de serviços a executar, compreendendo o fornecimento dos materiais, 

mão de obra com leis sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias 

a completa execução da obra pela empresa Contratada. 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 

contrato. Antes do início das obras a empresa responsável pela execução dos serviços, doravante 

denominada CONTRATADA deverá anotar no CREA a responsabilidade pelo Contrato e pela execução 

de todos os serviços contratados, e obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 

contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 

83 do Decreto Federal nº 356/91. 

Durante a obra, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pelo fiel cumprimento de todas as 

disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 

refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato, e atender às normas e portarias sobre 

segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única 

responsável pelos serviços e obras de construção, objeto destas Especificações. Os serviços serão 

realizados em rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes fornecidos pelo 

CONTRATANTE, bem como em estrita obediência às prescrições e exigências contidas nestas 

Especificações e nas Normas Brasileiras vigentes. 

 Durante a execução o CONTRATANTE poderá apresentar desenhos complementares, os quais 

serão também devidamente autenticados pela CONTRATADA. A placa relativa à obra deverá ser 

confeccionada e afixada dentro dos padrões recomendados por posturas legais, em local bem visível, e 

com as dimensões, logomarcas e dizeres definidos pela EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno de 

Especificações Técnicas, com os documentos nele referidos, as Normas Técnicas vigentes e os Projetos 

anexos. 

Quaisquer omissões ou dúvidas estabelecidas pelas especificações técnicas, pelos projetos ou 

planilhas de quantitativos deverão ser dirimidas pelas empresas proponentes junto à FISCALIZAÇÃO 
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para que as propostas apresentadas sejam suficientes para a conclusão dos serviços especificados na 

apresentação deste caderno.  

Todos os materiais, necessários à boa execução dos serviços, serão fornecidos pela 

CONTRATADA. Toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, bem como seus respectivos 

encargos sociais serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não obedecerem às 

especificações e normas técnicas ou não satisfizerem às demais condições contratuais. Ficará a 

CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, logo 

após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por conta da CONTRATADA todas 

as despesas decorrentes dessas providências. Em caso de divergência, discrepância ou dúvida acerca de 

qualquer um dos serviços a serem executados a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 

eliminação da referida situação.  

Durante toda a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá disponibilizar um engenheiro 

civil, legalmente habilitado/registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia, para acompanhar 

diretamente a execução de todos os serviços, garantindo sua presença na obra por período integral. A 

partir do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar diário de obra, que deverá 

permanecer no canteiro de obras, preenchendo-o diariamente e disponibilizando-o para a 

FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços deverão ser executados dentro do expediente comercial, de segunda a sexta-feira, 

salvo autorização da FISCALIZAÇÃO em contrário. A CONTRATADA deverá apresentar nas 

medições de fatura o orçamento detalhamento entre o emprego de material e mão-de-obra, por item e 

total, com a finalidade de apurar as despesas aplicadas com mão-de-obra e material. 

2.1 - PESSOAL: 

A construtora deverá manter permanentemente na obra: Encarregado de obras, pedreiro, pintor, 

servente e tantos operários especializados quantos forem necessários para o perfeito cumprimento do 

cronograma. Frequentemente será feito o acompanhamento da obra pelo corpo técnico desta Prefeitura, 

objetivando realizar a programação, planejamento e fiscalização técnica dos serviços. 

É necessária a presença na obra do engenheiro e/ou arquiteto, responsável técnico da construtora, 

pelo menos uma vez na semana, com registro no Diário de obras. 

2.2 - DIÁRIO DE OBRA: 

Em obras com prazo superior a 30 dias, a CONTRATADA deverá manter no Canteiro de Obra, 

desde o início dos serviços, um Diário de Obra (ou Livro de Ocorrências), onde deverão ser observados 

todos os eventos ocorridos durante a execução dos serviços. 

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela CONTRATADA:  

As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;  
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As falhas nos serviços de terceiros não sujeitos a sua ingerência;  

As consultas à FISCALIZAÇÃO;  

As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;  

Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  

As respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO e outros fatos que, a juízo da 

CONTRATADA, devam ser objeto de registro.  

Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO:  

Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no Diário de Obra; 

 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, Especificações, 

Prazos e Cronograma;  

Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;  

Restrições que lhe parecem cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da 

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;  

Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações e outros fatos 

que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devam ser objeto de registro. 

2.3 - CANTEIRO DE OBRA: 

Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relação à 

construção, manutenção e administração dos canteiros de obra e acampamento. 

Não será obrigatório o conhecimento prévio do local da obra, porém a construtora terá total 

responsabilidade sobre todos os serviços e despesas necessários durante a execução do movimento de 

terra, drenagem, inclusive remoção de elementos estranhos à construção. Antes de iniciada a construção 

propriamente dita, deverá ser feita a limpeza do terreno e removida à camada orgânica no local da obra.. 

Deverão ser tomadas todas as providências relativas à extinção de formigueiros e focos de cupins 

porventura existentes no canteiro de obra. Deverão ser protegidas as árvores porventura existentes, 

desde que não prejudiquem o bom andamento da obra. A implantação da edificação ou infraestrutura no 

terreno seguirá rigorosamente a locação fornecida pela CONTRATANTE. Caso haja qualquer dúvida 

em cumprir esta norma, em decorrência do levantamento executado, deverá ser consultada a 

CONTRATANTE para esclarecimento e solução. A CONTRATADA será responsável pela manutenção 

da ordem nas áreas de sua responsabilidade, mantendo serviço de vigilância no canteiro de obra, até a 

conclusão do contrato. Em hipótese alguma a CONTRATANTE responderá por eventuais danos ou 

perdas de materiais e equipamentos da CONTRATADA que venham a ocorrer no canteiro de obra. 

03 – SERVIÇOS PRELIMINARES: 
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3.1 PLACA DE OBRA: 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em local preferencial frontal à obra de maneira a 

não interromper o trânsito de operários e materiais. A placa deverá conter os principais dados da obra 

(convênio, volume, custo, construtor, engenheiro responsável, etc.) e ser confeccionada em lona com 

plotagem gráfica por dimensões de 1,20 m x 2,20 m a ser colocada a uma altura de 2,20 m do solo. O 

modelo deverá ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Igarapé Miri. 

Figura 1: Modelo de placa de obra 

3.2 LOCAÇÃO DA OBRA: 

 

A locação será realizada a trena, e deverá ser global e sobre um ou mais quadros de madeira 

que envolva os perímetros das edificações, devendo ser utilizado qualquer método previsto nas 

normas de execução, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de níveis. 

Será de responsabilidade da Contratada a verificação da RN e alinhamento geral de acordo 

com o projeto. 

Caso o terreno apresente problemas com relação aos níveis, a Contratada deverá comunicar 

por escrito à Fiscalização da Prefeitura, a fim de se dar solução ao problema.  

A empreiteira não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação pela Fiscalização. 

A aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da obra, por parte da Contratada. 

 

3.3 LICENÇAS E TAXAS: 

Serão providenciadas junto ao CREA as anotações de responsabilidades técnicas – ART’s 

referente ao objeto do contrato e especificações técnicas pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496-77. 

Também as taxas e emolumentos que fizerem necessários à legalização da obra estarão sobre a 

responsabilidade do Contratado. 

 

3.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 
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Deverá ser mantido na obra: engenheiro, vigia noturno, almoxarife e tantos funcionários que se 

fizerem necessários para o bom andamento da obra.  

4 CALÇAMENTO: 

 

O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, para garantir 

a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou saturados de água), 

torna-se necessária a sua remoção, até uma profundidade conveniente. 

“Os passeios devem ser revestidos com material de grande resistência à abrasão, 

antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis aos pedestres e que não permitam o 

acúmulo de detritos e águas pluviais.” (NBR 12255). 

 

EXECUÇÃO: 

 

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada 

a calçada nas dimensões indicadas em projeto. A superfície de fundação do calçamento deve ser 

devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta 

de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias 

orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva. A superfície 

preparada para a execução do calçamento deve estar bem compactada. 

 

MATERIAIS:  

 

A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com 

traço 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecânico. O lastro dos calçamentos é constituído 

por pedra britada com espessura de 3 cm. Será executado calçada em concreto com FCK=12Mpa, traço 

1:3:5, com preparo mecânico.  

 

JUNTAS:  

 

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de 

madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), 

ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m. Após 

a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio. 

Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas com mais de 

1,50 m de largura. 

 

LANÇAMENTO E ACABAMENTO: 

 

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O 

concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com 
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uma régua de madeira de comprimento aproximado de 1,50m (Figura 2). À medida que se for 

procedendo à regularização, as pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira (Figura 3). Não é 

necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se as falhas 

existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURA:  

 

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a diretamente, 

quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento vazios, molhados várias vezes 

ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos raios 

solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo 

espaço mínimo de 7 dias. 
 

DECLIVIDADE: 

 

A declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento das águas 

pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calçada deve ter uma superfície 
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bastante áspera ou até mesmo ser provida de largos degraus. No caso de testadas (largura do terreno) 

com mais de 10m, para evitar que a água fique empoçada na frente da casa, é recomendada uma 

pequena declividade transversal, no sentido da rua. Essa declividade poderá ser de 1%, ou seja, uma 

calçada com largura (L)m terá um desnível de (0,01x L)m. Por exemplo, para uma largura de 2m, a 

inclinação transversal será de 0,02m, ou seja, 2cm. 

 

REBAIXAMENTO DE CALÇADAS: 

 

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de pedestres 

como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua, melhorando a 

acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando carrinho de bebê, que 

transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral. As normas NBR 12255/1990 e 

NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos serviços. Deve ser executada conforme 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINALIZAÇÃO TÁTIL: 

 

Serão utilizadas placas de 25x25cm assentadas conforme indicado em projeto. 
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