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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Pavimentação Asfáltica, Drenagens Pluvial e superficial 

LOCAL: Ruas Carlos Lucchi, Antonio Honoro, e José Aprilante 

 

BAIRRO: Conjunto Habitacional Maria Tereza Aprilante Gimenes, Rafard-SP 

 

CPOS BOLETIM 180  Vigência 03/11/2020    Data Base: nov/2020 

 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO COM DRENAGENS PLUVIAIS E SUPERFICIAIS 

 

A – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

 

1.1 – (02.08.04 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA) 

 

02.08.040 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM 

METALON 

1) Será medido por área de placa executada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme 

normas e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta 

resolução, requadro em metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de 

estrutura de fixação da placa em metalon pintado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-  

 

B – DRENAGEM 

 

2– DRENAGEM PLUVIAL – RAFARD-SP 
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2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

2.1.1 – (07.02.02 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

ALTURA ATÉ 2,00 M) 

 

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 

valas especificadas em projeto e na norma NBR 9061 / 85 (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os 

serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

2.1.2 - (54.01.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE 

SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL) 

 

1) Será medido por área de plataforma, aferida na projeção horizontal, com regularização e 

compactação executada (m²). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: 

regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à 

pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; locação por meio de 

piquetes, do eixo e cotas do greide. Remunera também os serviços de mobilização e 

desmobilização. 

 

2.1.3 – (07.11.02 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA 

COM COMPACTADOR) 

 

1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e 

mailto:rafard@rafard.sp.gov.br
http://www.rafard.sp.gov.br/
mailto:cadastro@rafard.sp.gov.br
mailto:engenharia@rafard.sp.gov.br
mailto:rafard@rafard.sp.gov.br


 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RAFARD 
CNPJ (MF) 44.723.757/0001-89 
   Praça Independência, 100 
   CEP 13370-000 RAFARD-SP 

                                    TELEFONE: (19) 3496 1816 
                                                 FAX: (19) 3496 1634 
 

  e-mail: rafard@rafard.sp.gov.br                                            site: www.rafard.sp.gov.br 
e-mail Cadastro: cadastro@rafard.sp.gov.br   -email Engenharia: engenharia@rafard.sp.gov.br 
 
 

ART: 28027230201587458                                

E-mail: rafard@rafard.sp.gov.br                                                                                  Rafard, 05 de março de 2021. 

CNPJ(MF): 44.723.757/0001-89        Fone: (19) 3496-7520 

3/12 

 

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos 

e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo. 

 

2.2 - LASTRO DE BRITA 

 

2.2.1 – (11.18.04 LASTRO DE PEDRA BRITADA) 

 

1) Será medido pelo volume acabado, na espessura indicada em projeto ou memorial 

descritivo, e, não havendo especificação, adotar espessura de 5 cm (m³): 

A) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

B) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite indicado na norma. 

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em 

 

2.3 – FUNDAÇÕES / ESTRUTURAS 

 

3.3.1 - (49.12.030 BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE 

CONCRETO) 

 

1) Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução 

da boca de lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de 

bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento 

interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; 

cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia 

tipo chapéu para boca lobo; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, 

reaterro disposição das sobras. 

 

2.3.2 – (49.12.11 POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP) 

 

1) Será medido por unidade de poço executado (un). 
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução 

do poço de visita, de 1,60 x 1,60 x 1,60 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco 

de concreto estrutural com revestimento em argamassa de cimento com areia média 1:5; 

fundo em concreto armado e cinta de amarração superior para apoio de tampão em ferro 

fundido; remunera também os equipamentos de apoio para a execução do poço de visita; 

serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras; não remunera o 

fornecimento do tampão em ferro fundido. 

 

2.3.3 – (49.06.04 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 600 MM, 

CLASSE C 250 (RUPTURA > 250 KN) - PARA TRÁFEGO médio) 

 

1) Será medido por unidade de tampão instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de tampão circular em ferro fundido, com 

diâmetro de 600 mm, classe C 250 (ruptura > 250 kN), referências comerciais Afer, Cast Iron, 

Alea comercial ou equivalente, para locais com tráfego médio. 

 

2.4 TUBOS DE CONCRETO 

 

2.4.1 – (46.12.260 TUBO DE CONCRETO (PA1), DN = 400 MM) 

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto simples classe PA-1, seção circular, 

com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, 

diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; 

argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta. 

Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: carregamento, 

assentamento, alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na 

ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da 

argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, 

formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo 
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proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução 

de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890. 

 

2.4.2 – (46.12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN = 600 MM) 

 

1) Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-2, seção circular, 

com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, 

diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; 

argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; 

guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a 

mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; 

aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma 

centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta 

com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45º em relação à superfície do tubo, 

e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de 

escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 

8890. 

 

C –PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

3 –PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS CARLOS LUCCHI, ANTONIO HONORO 

E JOSÉ APRILANTE 

 

3.1 – ABERTURA DE CAIXA 

 

3.1.1 – (54.01.030 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, 

COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PROCTOR NORMAL E 

TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM) 
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1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas 

dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 40 cm (m²). 

2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e mão-de-obra necessários para a 

execução dos serviços: corte e homogeneização do solo, para camadas até 40 cm de 

profundidade; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, 

conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e 

qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à 

espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, 

quando necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a 

execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações 

e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 

7182. Remunera também os serviços: mobilização e desmobilização; carga mecanizada do 

solo excedente, após a compactação e o nivelamento; transporte, interno a obra, num raio de 

um quilômetro e o descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro. 

 

3.2 – BASE 

 

3.2.1 – (54.01.210 BASE DE BICA CORRIDA) 

 

1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou 

subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos 

nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 
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3.3 – IMPRIMAÇÃO 

 

3.3.1 – (54.03.240 IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE) 

 

1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa impermeabilizante, compreendendo 

os serviços: fornecimento de asfalto diluído tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação; aplicação do asfalto formando camada betuminosa 

impermeabilizante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

3.3.2 – (54.03.230 (IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE RR-1C  ) 

 

1) Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas dimensões 

especificadas em projeto (m²). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: 

fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

3.4 – CAMADA DE ROLAMENTO 

 

3.3.1 – (54.03.210 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE – CBUQ) 

 

1) Será medido por volume de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) acabado, nas 

dimensões especificadas em projeto (m³). 
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2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão de obra 

necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente 

tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, 

executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e 

acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

D - DRENAGENS SUPERFICIAIS – SARJETÕES EM CONCRETO ARMADO 

 

4 – SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO (Sarjetão 1A) 

 

4.1 – (03.07.01 DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO) 

 

1) Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e dos equipamentos adequados 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação 

asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com 

caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do 

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

4.2 – (07.02.02 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

ALTURA ATÉ 2,00 M) 

 

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 

valas especificadas em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os 
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serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

4.3 – (54.01.21 BASE DE BICA CORRIDA) 

 

1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou 

subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos 

nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

4.4 – (10.02.02 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO) 

 

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas 

de transpasse para emendas. 

 

4.5 – (54.06.16 SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 25 MPA) 

 

1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas 

em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão-de-obra 

necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento 
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de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e 

regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do 

concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e 

caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os 

produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos 

de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

5 – SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO (Sarjetão 2A) 

 

5.1 – (03.07.01 DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 

QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO) 

 

1) Será medido por área real de pavimento asfáltico, medida no projeto, ou conforme 

levantamento cadastral, ou aferida antes da demolição (m²). 

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e dos equipamentos adequados 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimentação 

asfáltica, inclusive a base e a sub-base, mecanizados; a carga mecanizada; o transporte com 

caminhão, até 1,0 (um) quilômetro; o descarregamento; a seleção e a acomodação manual do 

entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

5.2 – (07.02.02 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

ALTURA ATÉ 2,00 M) 

 

1) Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de 

valas especificadas em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra 

necessária para a execução de valas com profundidade total até 2,00 m, englobando os 
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serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a 

acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala. 

 

5.3 – (54.01.22 BASE DE BICA CORRIDA) 

 

1) Será medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimensões especificadas em 

projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 

necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o 

fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. 

Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou 

subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos 

nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 

 

5.4 – (10.02.02 ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO) 

 

1) Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg). 

2) O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60, ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais 

secundários como arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas 

de transpasse para emendas. 

 

5.5 – (54.06.16 SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 25 MPA) 

 

1) Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões especificadas 

em projeto (m³). 

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a mão-de-obra 

necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os serviços: fornecimento 
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de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e 

regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas: lançamento do 

concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e 

caimentos desejados. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os 

produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos 

de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. 
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