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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 
 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

 

Recapeamento asfáltico em CBUQ na Praça Padre Alderigi, Rua Prefeito Nestor 

Martins e Praça Dom Otávio, nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG, com área 

total de 7.536,44m². 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

A placa de obra será em aço galvanizado nas dimensões de 2,00 m (altura) x 

1,25 m (largura)O terreno será entregue limpo e nivelado. 

O fechamento da obra será em tapume de Madeirit com espessura de 6mm. 

A entrada de água e esgoto sanitário será padrão Copasa e energia elétrica 

Cemig, que se encontram disponíveis no imóvel e suas ligações serão de 

responsabilidade da firma executora.  
 

 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

Depois de limpo e preparado o pavimento existente é feita a pintura de ligação 

com emulsão RR 1-C. 

O recapeamento é executado em CBUQ na espessura de 3,0 cm. É obrigatório o 

controle tecnológico das obras de pavimentação, sendo a firma executora dos serviços, 

obrigada a fornecer Laudo Técnico de controle tecnológico e os resultados dos ensaios 

realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT. 

O transporte do CBUQ é feito com caminhão basculante com capacidade de 10 

m3 percorrendo uma distância de 53,70 Km da usina mais próxima que está situada em 

Poços de Caldas até o local da obra. 

    

SINALIZAÇÃO 

 

A sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, será em faixa contínua na espessura de 10 cm na cor branca nas 

bordas e faixa dupla de 10 cm no centro da rua na cor amarela. Nas faixas de pedestres 
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as faixas terão largura de 40 cm e 3,00 m de comprimento com espaçamento de 40 cm. 

As faixas contínuas terão a espessura de 40 cm e o comprimento igual à largura da rua.  

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

 Todas as informações contidas neste memorial descritivo são complementares às 

peças gráficas (projetos), devendo ser considerado, que a obra será entregue acabada, ou 

seja, comtemplando a somatória de todas as informações contidas em memorial, 

projetos e planilha. 

 A obra deverá ser entregue após todas as obras terem sidos concluídas e 

aprovadas pela fiscalização.  

 

 

Santa Rita de Caldas, 25 de julho de 2018. 

 
 

 

   _________________________________ 

                                                    Carlos Hermínio de Souza 
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