
Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO Nq 01

PAVIMENTAÇÃO

RUA SÃO CARLOS



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

SOLICITAÇÃO: Memorial Descritivo
TIPO DE OBRA: Pavimentação Poliédrica
LOCAL: Rua São Carlos
TRECHO: Entre a Rua Buricá e a Rua Salgo Filho

AREA: 1.935,00m'?

MEIO-FIO: 390,00 m.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - INTRODUÇAO
Este Mernorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem

utilizados na execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-tio

de concreto, e demais etapas dos trabalhos a serem realizados, sito na Rua São Carlos, trecho

entre a Rua Buricá e a Rua Salgado Filho, perfazendo uma área de 1.935,00 m'e 390,00 metros

de colocação de meio-fio de concreto "in locu".

2.0. SERVICOS PRELIMINARES
A rua u-rq puui*entada, será demarcada e realizada a decapagem (limpeza do

trecho), posteriormente aterraplanagem, para regularrzaçáo do leito da rua devido as condições

que se apresenra o trecho a sèr pavimentado. Em seguida, o leito será nivelado e delineado,

definindó-se o perfil transversal da mesma, que terá inclinação de3o/o do eixo para as laterais.

3.0 - PAVIMENTACÃO
Após o ajuste do leito será procedida a regularizaçáo da base com a colocação de

uma camada de utgilu limpa, livre de qualquer tipo de impureza, com espessura de 13,00

centímetros, e a colocação ordenada das pedras irregulares de basalto, fazendo com que as

arestas mais regulares se juntem e os espaços maiores sejam preenchidos com pedras menores e

logo apos será procedido o rejunte com po de pedra, com espessura de 1,50 centímetros para

melhor uniformidade da pista de rolamento'

4.0 - MEIO-FIO
Os meio-fio deverão ser de concreto "in locu", com traço l:2:3, fck=20 MPa,

espessura de l0 cm, altura de 30 cm e altura mínima do espelho de 15cm acima do pavimento.

Os mesmos serão executados de acordo com os níveis determinados para contenção das águas

pluviais e compactados nas duas direções, isto e, no lado do calçamento e no lado da calçada

(passeio público), em uma extensão de 390,00 metros. O passeio será nivelado na altura da parte

superior do meio fio. O meio fio e o passeio público serão rebaixados nas esquinas para

viabilizar a acessibilidade das pessoas.

Após a colocação das pedras de basalto, as mesmas serão compactadas nas bordas,

utilizando-se um maço. A rolagem se dará do centro para as bordas, com rolo de três

vibrador.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P. 09 - CEP 98.910.000 - Três de Maio
.br

5.0. COMPACTACAO

Fone (55) 3535-1122IFax (55) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.

sem



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

6.0 - SINALIZAÇÃO
Serão colocadas três placas tipo R-1 (Parada Obrigatória) no trecho, no entroncamento

com as ruas. Serão colocadôs três conjuntos de duas placas de denominação de rua no

definidas Pela legislação,
m. orla interna vermelha
e 0,3018 m2' As Placas de

x 050 m e área de 0,125 m2'

Os casos omissos serão resolvidos através do Departamento de Engeúaria da

prefeitura Municipal, em comum acordo com os empreiteiros dos serviços de pavimentação,

sendo que a mesma não será liberada caso não apresente qualidade suficiente na execução dos

trabalhos, devendo estar dentro das norrnas técnicas exigidas, segue em anexo planta de

localização da rua a ser pavimentada.

Doe órgãos, doe sangue: Sa/ve vidas.

Três de Maio/RS, 29 dejulho de 2013.

-UlZ l-1. S. VALLTI i.-
E':genheiro Civil

,-:-.,- !\ ?a < r-.-!

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P. 09 - CEP 98.910.000 - Três de Maio - RS
Fone (55) 3535-1122lFax (55) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.com.br



P_REFEITURA MUNIGIPAL
DE TRÊS DE MAIO

oRçAMENTO

CBRA:PAVIMENTAçÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

-OCAL: RUA SÃO CARLOS

TRECHO ENTRE A RUA BURICÁ E A RUA SALGAOO FILHO

OAf A 2gtj7l2j13 AREA;1.935.00 m'?

ITEM ffinrurneÇeo I olJANÍ UN. MATERIAL MAO DE OBRA P.TOTAL(R$}

1.0
1.1

12
2.O

22
3.0

32
33
34
4.O

41
42
5.0

52
53
6.0

62
63

7.0

21

JI

ol

Smvieos r-NIelAl-
9 - (DAER) - Teríaplenagem da rua(regularização do leito da rua)

Sub-total
IìiIOVIMENTO DE TERRÁ
72866 Tíansporte comercialc/ câminhão basculante 6 íÌ1'

Sub-total
PAVIMENTAçÃO
72970+72886 - Colchão com argila e>draída paía pavimenlo poliédnco + transpoíe

PMTrês de Mâio - Paümentaçâo com pedÍas iÍregulaíes de basalto

PMTÍêS de Maio Execução de relunte para cálçamento (póìe-pedrâ)

Sub-total
ME|O - FIO
73789/002 - Meio Ío dê concrelo moldâdo no locâ1, c/ 0,30 m de altuÍa

Sub-total
sERVtçOS FINAIS
9537 - Limpeza final da obra

72971 - Compaclaçâo de pavimento poliédnco

Sub-tota I

srNALtzAçÃo
ComposiÇão 5 - DAER - SinalizaÉo veílicãl

Composrçáo 6 DAER - Suporte Metáhco

Sub-total

SUBTOTAL GERÂL
BDI
TOTAL GERÂL

580,00

589,00

1.935,00
1.935,00
1.935,00

390,00

1935,00
1935,00

1,66
6,00

23,32

mr

m"xkm

m'z

m'?

m'

m

m2

m2

m2

un.

"/o

3,91

32 784,48

n 1a

16,80

0,74
0, 18

|,oí

o,77

0,08

^)^

7 ,20

0,32
0,08

68,25
25,50

3.236,40
3.236,40

453,53

522,45
14.241,60

1.548,00
16.312,05

9 360,00
9.360,00

2 031 ,7 5

503,10
2.534,85

377 ,65
51 0,00
887,65

32.784,48

7 645,34
40.429,82

4
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Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO Nq 02

PAVIMENTAÇAO

RUA SÃO GABRIEL



Prefeitura Municipal de

TRÊS DE MAIO

SOLICITAÇÃO: Memorial Descritivo
TIPO DE OBRA: Pavimentação Poliédrica
LOCAL: Rua São Gabriel
TRECHO: Entre a Rua Salgado Filho e a Rua GeneraÌ Osório
AREA: 750,00m'z

MEIO-FIO: 134,00 m.

MEMORIAL DESCRITIVO

I.O - INTRODUCÃO
Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem

utilizados na execução de pavimentação poliédrica com pedras inegulares de basalto, meio-fio
de concreto, e demais etapas dos trabalhos a serem realizados, sito na Rua São Gabriel, trecho
entre a Rua Salgado Filho e a Rua General Osório, perfazendo uma área de 750,00 m'e 162,00
metros de colocação de meio-fio de concreto "in locu".

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES
A rua a ser pavimentada, será demarcada e realizada a decapagem (limpeza do

trecho), posteriormente a tenaplanagem, para regularização do leito da rua devido as condições
que se apresenta o trecho a ser pavimentado. Em seguida, o leito será nivelado e delineado,
definindo-se o perfil transversal da mesma, que terá inclinação de 3%o do eixo para as laterais.

3.0 - PAVIMENTACÃO
Após o ajuste do leito será procedida a regularização da base com a colocação de

uma camada de argila limpa, livre de qualquer tipo de impureza, com espessura de 13,00
centímetros, e a colocação ordenada das pedras irregulares de basalto, fazendo com que as

arestas mais regulares se juntem e os espaços maiores sejam preenchidos com pedras menores e
logo após será procedido o rejunte com pó de pedra, com espessura de 1,50 centímetros para
melhor uniformidade da pista de rolamento.

4,0 - MEIO-FIO
Os meio-fio deverão ser de concreto "in locu", com traço 1:2:3, fck:20 MPa,

espessura de I 0 cm, altura de 30 cm e altura mínima do espelho de l5cm acima do pavimento.
Os mesmos serão executados de acordo com os níveis determinados para contenção das águas
pluviais e compactados nas duas direções, isto é, no lado do calçamento e no lado da calçada
(passeio público), em uma extensão de 134,00 metros. O passeio será nivelado na altura da parte
superior do meio fio. O meio fio e o passeio público serão rebaixados nas esquinas para
viabilizar a acessibilidade das pessoas.

s.0 - coMPAcTAcÃo

utilizando-se um maço. A rolagem se dará do centro para as bordas, com rolo de três
vibrador.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P 09 - CEP 98.9í0.000 - Três de Maio - RS
Fone (55) 3535-1122 / Fax (55) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.com.br

Após a colocação das pedras de basalto, as mesmas serão compactadas nas bordas,



PreÍeitura MuniciPal de

TRÊS DE MAIO

Serão colocadas duas placas tipo R-l (Parada Obrigatória) no trecho, no

entroncamento com as nras. Serão colocados dois conjuntos de duas placas de denominação de

rua no entroncamento das mesmas. As placas terão as medidas padronizadas definidas pela

legislação, ou seja, as placas tipo R-l (Parada Obrigatória) terão lado de 0,25 m, orla intema

vermelha branca igual a 0,020 m, orla extema vermelha igual a 0,010 m e área de 0,3018 m'?. As
placas de denominação de Rua terão as dimensões de 0,25 x 050 m e área de 0,125 m'z.

Os casos omissos serão resolvidos através do DepaÍamento de Engenharia da

Prefeitura Municipal, em comum acordo com os empreiteiros dos serviços de pavimentação,
sendo que a mesma não será liberada caso não apresente qualidade suficiente na execução dos
trabalhos, devendo estar dentro das normas técnicas exigidas, segue em anexo planta de
localização da rua a ser pavimentada.

Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas.

6.0 - SINALIZAÇAO

Os casos omissos

,29 dejulho de 2013.

H. S. VALEN t t-

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P. 09 - CEP 98.910.000 - Três de Maio - RS
Fone (55) 3535-1122 / Fax (55) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRÊS DE MAIO

oRçAMENTO

)BRA:PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULÂRES DE BASALTO

-OCAL. RUA SÃO GABRIEL

TRECHO: ENTRE A RUA SALGADO FILHO E A RUA GENERAL OSÓRIO

)AT A.29tO7l2O13 AREA:750.00 m'
ITEM }RIMINAÇAO QUANT. UN. MATERIAL MAO DE OBRA P.TOTALíR5}
1.0
1'l

2.0
21
22
3.0

32
33
3.4
4.0
4'l
42
5.0
51
52
53
6.0
61
62
()J

7.O

sERV|çOS rNrCrArS
9 - (DAER) - Terraplenagem da Íua(regularização do leito da rua)
Sub-total
MOVIMENTO DE TERRÁ
72866 - Transoorte comercial cl caminháo basculânte 6 m!

Sub-total
PAVIMENTAçÃO
72970+72886 - Colchâo com argila extíaída pâía pavimento poliédÍico + kânspoíte

PMTrês dê Maio - Paümentação com pedras irregulaÍes de basalto

PMÌrês de Maio - Execução de Íejunte para calçamento (póìe-pedra)

Sub-total
ME|O - FrO

73789/002 lúeio-Íìo de concreto moldado no local. c/ 0.30 m de altuÍa

Sub-total
sERV|çOS FtNAtS
9537 Limoeza fìnalda obÍa

72971 - CompaclaçÁo de pavrmenlo poliédíico

Sub-total
srNALrzÂçÃo
Composrção 5 - DAER - Sìnalização Venicãl

Composição 6 - DAÉR - Supone Metálico

Sub-total

SUBTOTAL GERAL
BDI
TOTAL GERAL

225,00

21 3,00

750,00
750,00
750,00

134,00

750,00
750,00

1,10
4,00

m3

msxkm

mz

m2

m2

m

m2

m2

m2

un.

o/o

101

0,19

0,56

16,80

0,74
0,18

159,25

12 530.76

1,67

0,77

0,08

0,24

7 ,20

0,32
0,08

68,25
25,50

1.255,50
1.255,50

164,0'1

í64,01

202,50
5.520,00

600,00
6.322,50

3.216,00
3.2í6,00

787 ,50
195,00
982,50

250,25
340,00
590,25

12.530,76

2.922,17
í5.452.93

-Úl ineiro ciuit
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Anexo I

MEMORIAL DESCzuTIVO Nq 03

PAVIMENTAÇAO

RUA FELIPE HENN



Prefeitura Municipal de

TRÊS DE MAIO

SOLICITAÇÃO: Memorial Descritivo
TIPO DE OBRA: Pavimentação Poliédrica

LOCAL: Rua FeliPe Henn

TRECHO: Entre a Rua Avaí e o Calçamento Existente

ÁREA:44o,oom'
MEIO-FIO: 90,00 m.

I\IE]!IORIAL DESCRITI\'O

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem

utilizados na execução de pavimentação poliédrica com pedras inegulares de basalto, meio-fio

de concreto, e demais etapas dos trabalhos a serem realizados, sito na Rua Felipe Henn, trecho

entre a Rua Avaí e o catçamento Existente, perfazendo uma área de 440,00 m'ze 90,00 metros

de colocação de meio-fio de concreto "in locu".

2.O.SERVICOS PRELIMINARES
A *a a ser pavimentada, será demarcada e realízada a decapagem (limpeza do

trecho), posteriormente a terraplanagem, para regularização do leito da rua devido as condições

que se.ap.esenta o trecho a sèr pavimentado. Em seguida, o leito será nivelado e delineado,

definindó-se o perfil transversal dà mesma, que terá inclinaçào de 3Vo do eixo para as laterais.

Após o ajuste do leito será procedida a regularização da base com a colocação de

uma camada de urgilu lirpu, livre de qualquer tipo de impureza, com espessura de 13,00

centímetros, e a coiocação ordenada das pedras inegulares de basalto, fazendo com que as

arestas mais regulares se juntem e oS espaços maiores sejam preenchidos com pedras menores e

logo após será procedido o rejunte com pó de pedra, com espessura de 1,50 centímetros para

melhor uniformidade da pista de rolamento.

4.0 - MEIO-FIO
Os meio-fio deverão ser de concreto "in locu", com traço l:2:3, fck:20 MPa,

espessura de l0 cm, altura de 30 cm e altura mínima do espelho de l5cm acima do pavimento'

Oi mesmos serão executados de acordo com os níveis determinados paÍa contenção das águas

pluviais e compactados nas duas direções, isto é, no lado do calçamento e no lado da calçada

(passeio público), em uma extensão de 90,00 metros. O passeio será nivelado na aÌtura da parte

superior do meio fio. o meio fio e o passeio público serão rebaixados nas esquinas para

viabilizar a acessibilidade das pessoas.

Após a colocação das pedras de basalto, as mesmas serão compactadas nas bordas,

utilizando-se um maço. A rolagem se dará do centro para as bordas, com rolo de três

vibrador.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P. 09 - CEP 98.910.000 - Três de Maio -
Fone (55) 3535-1'122 / Fax (55) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.com.br



6.0 - SINALIZACÃO
Será colocado uma placa tipo R- I (Parada Obrigatória) no trecho,

no entroncamento com as ruas. Será colocado um conjunto de duas placas de denominação de

rua no entroncamento das mesmas. As placas terão as medidas padronizadas definidas pela

legislação, ou seja, as placas tipo R-l (Parada obrigatória) terão lado de 0,25 m, oÌìa intema

u""r."l'hu úrun.uiguul u O,OZO., orla extema vermelha igual a 0,010 m e área de 0,3018 m'z. As

placas de denominlação de Rua terão as dimensões de 0,25 x 050 m e área de 0,125 m'.

7.0 - CONSIDERACÕES FINAIS

-O. 
casos omissos serão resolvidos através do Departamento de Engeúaria da Prefeitura

Municipal, em comum acordo com os empreiteiros dos serviços de pavimentação, sendo que a

mesma não será liberada caso não apresente qualidade suficiente na execução dos trabalhos,

devendo estar dentro das normas técnicas exigidas, segue em anexo planta de localização da rua

a ser pavimentada.

Três de Maio/RS,29 de julho de 2013.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.

cRÉA Oóó4?3

Rua Minas Gerais. 46 - Cx. P. 09 - CEP 98.910.000 - Três de Maio - RS
Fone (55) 3535-'l'122 / Fax (55) 3535.3223 - www.pmtresdemaio.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRÊS DE MAIO

oRçAMENTO

CBRA,PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

LOCALT RUA FELIPE HENN

TRECHO: ENTRE A RUA AVA| E O CALçAMENTO EXISTENTE

OArA:29tO7t2013 ÂREA:44QPQ rn:-
ITEM )AO QUANT. UN, MATERIAL MAO DE OBRÂ P.TOTAL(R$)

1.0
11

2.O

22
3.0

32
33
3.4
4.0
41
42
5.0
51
52
53
6.0

62
63

7.O

sERVtçOS tNtCtAtS
9 - (DAER) - Terraplenagem da rua(regularização do leito da Íua)
Sub-total
MOVIMENTO OE TERRÁ
72866 - Transporte comeícial d caminhão basculanle 6 m'

Sub-total
PAVIMÉNÌAçÃO
72970+72886 - Colchão com aígila extíaida paía pavimento polièdrìco + transpoíe

PMTrês de Maio - PavimentaÉo com pedras irÍegulaíes de basalto

PMTrês de Maìo - ExecuÉo de rejuntê paía calFmento (pó{e-pedra)

Sub-total
ME|O - FtO
73789/002 - Meio'fio de concrelo moldado no locâ1, cl0,30 m de altura

Sub-total
sERVrçOS FTNAtS

9537 - Limoeza fìnal da obra

72971 - Compacj'açÀo de pavrmenlo polièdÍico

Sub-total
SINALTZAçÃO
Composição 5 - DAER - Sinalização vertical

Composição 6 - DAER - Suporte Metálico

Sub-total

SUBTOTAL GERAL
BDI
TOTAL GERÂL

132,00

106,00

440,00
440,00
440,00

90,00

440,00
440,00

2,O0

23,32

m3

m3xkm

m'?

m2

m2

m

m2

m2

m2

un.

o/o

? qí

n íq

16,80

o,74
0,18

159,25

7 558 9'1

1,67

0,77

0,08
2,21
0,24

7 ,20

0,32
0,08

68,25
25.50

118,80
3 238,40

352,00
3.709,20

2 160,00
2.í 60,00

462,00
114,40
576,40

125,13
170,00
295,í 3

7.558,9í
1.762,74
9.321,64

eiÍo Civil
(:!ìaA oóó413
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Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO Nq 04

PAVIMENTAÇAO

RUA JOÃO SCHV/EIG



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

SOLICITAÇÃO: Memorial Descritivo
TIPO DE OBRA: Pavimentação Poliedrica
LOCAL: Rua João Schweig
TRECHO: Entre a Rua Pe. Abramo e a Rua Fernando Ferrari
ÁRpe: 2.ooo,oo m,
MEIO-FIO: 540,00 m.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - rNTRopuÇÃo
Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem

utilizados na execução de pavimentação poliedrica com pedras inegulares de basalto, meio-fio
de concreto, e demais etapas dos trabalhos a serem realizados, sito na Rua João Schweig, trecho
entre a Rua Pe. Abramo e a Rua Femando Ferrari, perfazendo uma área de 2.000,00 m2 e 540,00
metros de colocação de meio-fio de concreto "in locu".

2.0 - SERVICOS PRELIMINARES
A rua a ser pavimentada, será demarcada e realizada a decapagem (limpeza do

trecho), posteriormente a terraplanagem, para regularização do leito da rua devido as condições
que se apresenta o trecho a ser pavimentado. Em seguida, o leito será nivelado e delineado,
definindo-se o perfil transversal da mesma, que terá inclinação de 3Yo do eixo para as laterais.

3.0 - PAVTMENTAÇÃO
Após o ajuste do leito será procedida a regularização da base com a colocação de

uma camada de argila limpa, livre de qualquer tipo de impureza, com espessura de 13,00
centímetros, e a colocação ordenada das pedras irregulares de basalto, fazendo com que as
arestas mais regulares se juntem e os espaços maiores sejam preenchidos com pedras menores e

logo após será procedido o rejunte com pó de pedra,com espessura de 1,50 centímetros para
melhor uniformidade da pista de rolamento.

4.0. MEIO-FIO
Os meio-fio deverão ser de concreto "in locu", com traço l:2'.3, fck:20 MPa,

espessura de l0 cm, altura de 30 cm e altura mínima do espelho de l5cm acima do pavimento.
Os mesmos serão executados de acordo com os níveis determinados para contenção das águas
pluviais e compactados nas duas direções, isto é, no lado do calçamento e no lado da calçada
(passeio público), em uma extensão de 540,00 metros. O passeio será nivelado na altura da parte
superior do meio fio. O meio fio e o passeio público serão rebaixados nas esquinas para
viabilizar a acessibilidade das pessoas.

5.0. COMPACTACÃO
Após a colocação das pedras de basalto, as mesmas serão compactadas nas bordas,

utilizando-se um maço. A rolagem se dará do centro para as bordas, com rolo de três rodas sem
vibrador.

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P. 09 - CEP 98.910.000 - Três de Maio - R
Fone (55) 3535-1122IFax (55) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.com.br



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

6.0 - SINALIZACÃO
Serão colocadas sete placas tipo R-l (Parada Obrigatória) no trecho, no

entroncamento com as ruas. E quatro conjuntos de duas placas de denominação de rua serão

colocados nos entroncamentos das mesmas. As placas terão as medidas padronizadas definidas
pela legislação, ou seja, as placas tipo R-l (Parada Obrigatória) terão lado de 0,25 m, orla interna
vermelha branca igual a 0,020 m, orla externa vermelha igual a 0,010 m e área de 0,3018 m2. As
placas de denominação de Rua terão as dimensões de 0,25 x 050 m e área de 0,125 m2.

7.0 - CONSIpERAÇOES FTNATS
Os casos omissos serão resolvidos atraves do Departamento de Engenharia da Prefeitura

Municipal, em comum acordo com os empreiteiros dos serviços de pavimentação, sendo que a
mesma não será liberada caso não apresente qualidade suficiente na execução dos trabalhos,
devendo estar dentro das normas tecnicas exigidas, segue em anexo planta de localização da rua
a ser pavimentada.

Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas.

Maio/RS, 29 de julho de 2013.

-tiiz l{. S. VALEiti t-
gr'ìgenheiÍ(ì Civil

.t:ir n+441,-t

Rua Minas Gerais, 46 - cx. P. 0g - cEp gg.91o.oo0 - Três de Maio - RS
Fone (55) 3535-11221Fax (5s) 353s-3,229 - www.pmtresdemaio.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRÊS DE MAIO

oRçAMENTO

CBRA:PAVIMENTAçÁO COM PEDRAS IRREGUL.ARES DE BASALTO

.OCAL: RUA JOÃO SCHWEIG

TRECHO: ENTRE A RUA PC ABRAMO E A RUA FERNANDO FERRARI

o{rA:29to7t2013 ÁREA:2.0oO.OO m',
ITEM DISCRIMINAçAO QUANÌ UN. MATERIAL MAO DE OBRA P,TOTAL(RS)
í.0
'1 1

12
20

22
3.0
31
32
33
34
4.0
41
42
5.0
51

53
6.0

62
63

7.0

ol

72970+72886 - Col(l\áo com argila exlraida para pãvimento poliédrico + kansporte

PIVTrês de Maio - Paümenlação com pedíâs irÍegulares de basâlto

PMTrés de Maio ' Execução de rejunte paÍa c€lçámento (pó{e-pedra)
Sub-total
ME|O - FtO
73789/002 - Meio-fio de concíelo moldâdo no locã|, cil 0,30 m de altuÍa

Sub-total
sERV|çOS FtNAtS
9537 - Limpeza Ínal da obía

72971 - Compactaçáo de pavimento poliédrico

Sub-total
srNALrzAçÃo
Composição 5 - DAER - Sinalizâçáo Verlicál

Composição 6 - DAER - Suporte Metálico

Sub-totâl

SUBTOTAL GERAL
BDI
rOTAL GERAL

600,00

526,00

2 000,00
2.000,00
2.000,00

540,00

2.000,00
2 000,00

3,1 1

11,00

m3

msxkm

m'z

m2

m2

m

m2

m2

m'
UN

%

0, 19

0,56

16,80

0,74
0, 18

59,50

3.91

37 835,55

1,67

0,77

0,08
2,2'l
0,24

7 ,20

0,32
0,08

68,25
25,50

3 348,00
3.348,00

405,02
405,02

540,00
14 720,00

1.600,00
16.860,00

12.960,00
't2.960,00

2.100,00
520,00

2.620,O0

7 07 ,53
935,00

1.642,53

37.835,55
P. At1 2q

46.658,80

Èngerìheiro Civil
cRÉA 0óó423
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Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO NS 05

PAVIMENTACÃO

RUA MIGUEL PEDROSO



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

SOLICITAÇÃO: Memorial Descritivo
TIPO DE OBRA: Pavimentação Poliedrica
LOCAL: Rua Miguel Pedroso
TRECHO: Entre a Rua Giruá e o Final da Rua
ÁRpe: 69o.oom,
MEIO-FIO: 240,00 m.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - TNTROpUçÃO
Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os serviços e materiais a serem

utilizados na execução de pavimentação poliédrica com pedras irregulares de basalto, meio-fio
de concreto, e demais etapas dos trabalhos a serem realizados, sito na Rua Miguel Pedroso,
trecho entre a Rua Giruá e o Final da Rua, perfazendo uma área de 690,00 m2 e 240,00 metros de
colocação de meio-fio de concreto "in locu".

2.0 - SERVrÇOS PRELIMINARES
A rua a ser pavimentada, será demarcada e realizada a decapagem (limpeza do

trecho), posteriormente a terraplanagem, para regularização do leito da .uu à.uido as condições
que se apresenta o trecho a ser pavimentado. Em seguida, o leito será nivelado e delineado,
definindo-se o perfil transversal da mesma, que terá inclinação de 30Á do eixo para as laterais.

3.0 - PAVTMENTAÇÃO
Após o ajuste do leito será procedida a regulaização da base com a colocação de

uma camada de argila limpa, livre de qualquer tipo de impureza, com espessura de
l3,0Ocentímetros, e a colocação ordenada das pedras inegulares de-basalto, fazendo.on' qu. u,
arestas mais regulares se juntem e os espaços maiores sejam preenchidos com pedras ..nô.., .
logo após será procedido o rejunte com pó de pedra, com espessura de 1,50 centímetros para
melhor uniformidade da pista de rolamento.

4.0 - MEIO-FIO
Os meio-fio deverão ser de concreto "in locu", com traço l:2:3, fck:20 Mpa,

espessura de l0 cm, altura de 30 cm e altura mínima do espelho de l5crn acima do pavimento.
Os mesmos serão executados de acordo com os níveis detèrminados para contenção das águas
pluviais e compactados nas duas direções, isto é, no lado do calçamento e no lado da calfada
(passeio público), em uma extensão de 240,00 metros. O passeio será nivelado na altura da parte
superior do meio Íio. O meio fio e o passeio público serão rebaixados nas esquinas para
viabilizar a acessibilidade das pessoas.

Após
utilizando-se um
vibrador.

a colocação das pedras de basalto,
maço. A rolagem se dará do centro

as mesmas serão compactadas nas bordas,
para as bordas, com rolo de três rodas sem

Doe orgãos, doe sangue: Sa/ve vidas.

Rua Minas Gerais,46 - cx. P. 0g - cEP g8.g1o.oo0 - Três de Maio -
Fone (55) 3535-11221 Fax (55) 3535-3229 - www.pmtresdemaio.com.



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

6.0 - SINALIZACÃO
Será colocado uma placa tipo R-l (Parada Obrigatória) no trecho, no entroncamento

com as ruas. E um conjunto de duas placas de denominação de rua serão colocados no
entroncamento das mesmas. As placas terão as medidas padronizadas definidas pela legislação,
ou seja, as placas tipo R- I (Parada Obrigatória) terão lado de 0,25 m, orla intema vermelha
branca igual a 0,020 m, orla extema vermelha igual a 0,010 m e área de 0,3018 m,. As placas de
denominação de Rua terão as dimensões de 0,25 x 050 m e área de 0,1 25 mr.

7.0 . CONSIDERACOES FINAIS
Os casos omissos serão resolvidos através do Departamento de Ensenharia da Prefeitura

Municipal. em comuÌrÌ acordo com os empreiteiros dos serviços de pavirãentação. sendo que a
mesma não será liberada caso não apresente qualidade suficiente na execução dos trabalhos,
devendo estar dentro das normas técnicas exigidas! segue em anexo planta de localização da rua
a ser pavimentada.

Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas.

de Maio/RS,29 de iulho de 2013.

Rua Minas Gerais, 46 - Cx. P 09 - CEp 98.9í0.000 - Três de Maio _ RS
Fone (55) 3535-1122 / Fax (S5) 3535-3223 - www.pmtresdemaio.com.br



DE TRÊS DE MAIO
oRçAMENTO

AVIMENTAçÃO COI\iI PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

: ENTRE A RUA GIRUÁ E O FINAL DA RUA

11
12
2.0
2.1

3.0
31
32
33
34
4.0
41
4.2
5.0
5í

5.3
6.0
61

6.3

7.0

--(DAER) - Tenaplenagem da rua(regulaízação do leito da rua)

- TranspoÍte comercjal c/ c€minhão bascutante 6 ml

'0+72886 - Colchão com argita exlraida pare pavimênto poliédÍico + transportê
Íês de Maio - Pãümentaçéo com pedÍas irregulares de basalto

de Mâio - Exeq.lção de rêiunle para c€tçâmento (póde-pedra)

Meio,Íìo de concreto motdado no locat, cy' O,3O Íh de âltura

5 - DAER - Sinalizaçáo Vertrcãl

6 - DAER - Suporte Metátrco

207 ,00

198,00

690,00
ô90,00
690,00

240,00

690,00

m3

m!xkm

m2

m':

m2

m

m2

m2

m2

un.

n ío

16,80

0,74
0,18

1qa ,)4

14.083,25

't,67

o,77

0,08
2,21
0,24

7 ,20

0,32
0,08

1 155,06
í.í55,06

152,46
152,46

186,30
5 078,40

552,00
5.816,70

5 760,00
5.760,00

724,50
179,40

125,13
170,00

LfgenheiÍo Civil
,--,.a0é54:i

ITEM DIS
QUANT. I UN. ffi

%

3 91

68,25
25,50
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t'ìgenheiÍô Civil
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Anexo I

MEMORIAL DESCRITIVO N' 06

PAVIMENTACÃO
t

,
RUA AMELIO FAGLINDES



Prefeitura Municipal de
TRES DE MAIO

SOLICITAÇÃO: Memorial Descritivo
TIPO DE OBRA: Pavimentação poliédrica
LOCAL: Rua Amélio Fagundes
TRECHO: Entre a Rua Alfredo Mensch e a Rua Carlos Bretrn
AREA: 320,00 m,
MEIO-FIO:64.00 m.

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - INTRODUCÃO

etivo descrever os serviços e materiais a serem
rca com pedras inegulares de basalto, meio_fio

alizados, sito na Rua Amélio Fagunoes,
tin, perfazendo uma iirea de 320,ò0 m, e
ocu

A rua a ser pavimentacla, será demarcad a e realtzada a decapagem llimpeza do

;ï:',? #::ï:#'i,.: i.'Ti::":ig*:"r,1;C;:ti"i,o oo ,.i,o da rua devido as condiçõesque se apresenta o tre )ho a ! rud uçvl(Io as condl9oes
a'.nninaJ-r. o f"rnf ,r"írï*ri?',pavmentado' 

Em.seguida, o-leito será niveìaào . J.fin.uao,ìr 0a mesma, que terá inclinação de 3%o ao 
"l*o 

puru u, tut"*,r.

,,r;r:_^_r. 
Após a colocação das pedras de basalto, as me:

ïll;iÍ:-* um maço A roragem se dará do;";;;;;;ïï::;ïï ïïï:ï:.,?:J:;::,Sfr

Doe orgãos, doe sangue: Salve vidas.

4.0. MEIO-FIO

Rua Minas Gerais,46 _ 6; pffi
rone (5s) 3s3s'11 22 / Fax (ssj ãsgs-ázãã : ü,üvlirntr".o"rn" io. .br



Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

6.0. SINALIZACÃO
Será colocada uma placa tipo R-l (parada obrigatória) no trecho, no entroncamento

com as ruas. Será colocado um conjunto de duas placas de denominação de rua no
entroncamento das mesmas. As placas terão as medidas pãdronizadas definidas pela legisìação,o po R- I (Parada obrigatória) terão lado de 0,25 m, orra inìema v'ermetha

I l, orla extema u"...lhu igual a 0,010 m e áLrea de 0,301g m,. As placas deo terâo as dimensões de 0,25 x 050 m e area de 0,125 mr.

7.0 - coNSrpERAÇÕES FTNATS

Três de Maio,iRS, 29 de julho de 2013.

lZ il. S. VALirv r --
kIgenheiro Civil

CRCA 0ó,í4':3

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas.
Rua Minas Gerais, 46
t-one (55) 3535-1122 t



PREFEITURA MUNIGIPAL
DE TRÊS DE MAIO

oRçAMENTO

f,BRA:PAVIMENTAÇÃO COIM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

-OCAL: RUA AMELIO FAGUNDES

TRECHO: ENTRE A RUA ALFREDO MÊNSCH E A RUA CARLOS BRETIN

DATA 2910712013 AREA:320,00 m'?

ITEM )AO QUANT. UN. MATERIAL MAO OE OBRA P.TOTAL(RSì

1.0
't1

2.O
)1

3.0
J- I

JJ

34
4.O

41
42
5.0
51
52
53

ol

63

7.O

sERV|çOS lNrClAlS
9 - (DAER) - Terraplenagem da rua(regularização do leito da rua)
Sub-total
MOVIMENTO DÉ TERRA
72866 - Transoorte comeícial c/ caminhão basculante 6 m'
Sub-totâl
PAVTMENTAçÃO
72970+72886 - Colcháo com aígila eríraída paÍa pavimento poliédrico + transporle

PMTrés de Maio - Pavimentâção com pecÍras iÍÍegulares de basalto

PMÌrés de Maro - Execução de rejunle paía cálçamento (pó{e-pedra)

Sub-total
ME|O - FtO
73789/002 - Meio Ío de concreto moldado no loc€l, c/ 0,30 m de altura

Sub-total
sERV|çOS FTNAIS

9537 - Limpeza final cÍa obía

72971 Compacla€o de pavimento poliédrico

Sub-totâl
SINALIZAçÃO
Composição 5 - DAER - SinalizaÉo VeÍtic€l

Composiçáo 6 - DAER - Supoíle Metáiico

Sub-total

SUBTOTAL GER.AL

BDI
TOTAL GERÁL

96,00

93,00

320,00
320,00
320,00

64,00

320,00
320,00

2,00

23,32

m3

m3xkm

m2

m2

m2

m

m2

m2

m2

un.

v.

0,19

0,56

16,80

0,74
0,18

159,25
59,50

3,91 1,67

o,77

0,08

o,24

7 ,20

0,32
0,08

68,25
25,50

535,68
535,68

71,61
7',t,61

86,40
2.355,20

256,00
2.697,60

1536,00
't.536,00

336,00
83,20
419,24

125,13
170,00
295,í 3

5.555,22

1.295,4t
6.850,7C

Civil
t' t: À oê4{:3
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