PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
ESTADO DE SÃO PAULO
PAÇO MUNICIPAL “ERNESTO COSER”
PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 16-19 – C.N.P.J. 55.293.427/00001-17
FONE/ FAX : (18) 3281-9777
CAIXA POSTAL 127 - CEP: 19470-000
site: www.presidenteepitacio.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO – SP

OBJETO:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.

LOCAL:

VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO, PRESIDENTE EPITÁCIO, SP.

O presente memorial descritivo refere-se à execução de recapeamento, das Ruas listadas abaixo,
conforme projeto anexo, baseado em normas e especificações técnicas vigentes nos pais. Porém,
eximindo-se de responsabilidade quanto à segurança dos trabalhadores, terceiros e bens materiais
que deverão ser de responsabilidade e planejamento do executor. Compreende materiais, mão-deobra, equipamentos, carga, transporte, descarga e execução. Apresentam-se a seguir procedimentos
sucintos para execução do projeto, que deverão ser completados pelo uso de manuais específicos,
além da observância de procedimentos, especificações e projetos tipos, particulares dos municípios.
- Rua Estevan Holpert, quadra 6 – Entre as Ruas Cuiabá e Antônio Marinho de Carvalho;
- Rua Antônio Brandão Teixeira, quadra 02 e 04 (Entre as Rua Iracema Carvalho de Noronha e
Alameda dos Marfins);
- Rua Belém, quadra 18 (Entre as Rua Iracema Carvalho de Noronha e Alameda dos Marfins);
- Rua Florianópolis, quadra 08 (Entre Ruas Recife e Manaus).

1

RECAPEAMENTO

1.1

VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO

Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder à limpeza da superfície, que
deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar
comprimido, sopradores de ar ou, se necessário, lavagem. Devem ser removidos todos os materiais
soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada.
1.2

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Imprimação asfáltica ligante consiste na aplicação de película de material asfáltico sobre uma
camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica, visando promover a aderência desta
superfície com outra camada de revestimento asfáltico subsequente. Na imprimação asfáltica ligante
será aplicada emulsão catiônica de ruptura rápida RR-1C. A definição do teor asfáltico é obtida
experimentalmente, no canteiro da obra, a taxa de aplicação utilizada será em função da superfície
que irá receber a imprimação sendo o valor médio de 1,2 kg/m². A água empregada na diluição deve
ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substancias nocivas.
O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em
dias de chuva ou sob o risco de chuva. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da
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faixa a ser tratada. Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente
ou falta de ligante.
1.3

CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE – CBUQ

Será executada a camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ,
na espessura acabada de 04 centímetros, diretamente sobre a imprimação ligante. Da mesma forma,
o material deverá ser isento de impurezas e obedecer às especificações vigentes. Será feita a
compactação da camada com uso de rolos compactadores de chapa e pneus. Eventuais defeitos
serão corrigidos por intermédio de operações manuais.
Não será permitida a execução de serviços durante os dias de chuva ou condições
ambientais inadequadas. Após a execução dos serviços, o local deverá ser totalmente liberado de
restos de materiais e partículas soltas e entregue em condições de utilização.

2

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2.1

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO TIPO HOT-SPRAY

Deverá ser executado conforme medidas e indicações do projeto de sinalização. Será
utilizada no eixo da pista a linha simples contínua (LFO-1) com espessura de 10 centímetros na cor
amarela, tonalidade 10 YR 7,5/14. Nas faixas de pedestres e linhas de retenção, será na cor branca,
tonalidade N 9,5. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições:
- Temperatura entre 10ºC e 40ºC;
- Umidade relativa do ar até 90%;
- Temperatura superficial da pista e rolamento, no máximo de 60ºC.
A tinta deve ter condições para ser aplicada por maquinas apropriadas e vir na consistência
especificada, sem adição de aditivos. A espessura úmida da tinta a ser aplicada deve ser de 0,4mm
ou 0,6mm, a ser obtida de uma só passada da máquina sobre o revestimento. Aplicada na
quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o revestimento e permitir a liberação do tráfego
a partir de 30 (trinta) minutos após a sua aplicação. Deve manter integralmente a sua coesão e cor,
após a sua aplicação sobre a superfície de revestimento.
Nenhum trabalho de demarcação serão executados sobre superfícies que não estejam
perfeitamente limpas, secas, livres de óleos ou graxas e demais substâncias nocivas, nem em
condições ambientais desfavoráveis. Medições por metro quadrado.
3

PLACA DA OBRA

3.1

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA

Será exigida no início da obra uma placa de identificação da mesma, conforme modelo
próprio Modelo disponível no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo,
medindo no mínimo 6 x 3 m.
O não cumprimento desta exigência comprometerá o pagamento dos serviços. Será
constituída por: chapa em aço galvanizado nº 16, ou nº 18, com tratamento anticorrosivo resistente às
intempéries; fundo, requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da
obra, conforme especificações; pontaletes de madeira; cimento; areia; inclusive materiais acessórios
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e a mão-de-obra necessária para instalação da placa. É de responsabilidade da Empresa Executora
a confecção e fixação da Placa de Obra no local indicado pela Fiscalização, bem como sua
conservação e manutenção durante o período da obra, inclusive à integridade do padrão de cores,
devendo ser recuperada/substituída, quando verificado o seu desgaste, precariedade ou por
solicitação da fiscalização até a Vistoria Técnica Final da obra.

NOTA:
Não será permitida a execução de serviços durante os dias de chuva ou condições
ambientais inadequadas.
Após a execução dos serviços, o local deverá ser totalmente liberado de restos de materiais e
partículas soltas e entregue em condições de utilização.

Estância Turística de Presidente Epitácio, 18 de Novembro de 2019.
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