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 MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS URBANAS  

I - LOCALIZAÇÃO:  

1 - As calçadas serão executadas nas ruas:  

Av. Presidente Vargas – bairro centro 

Trav. Pe. José de Anchieta – Bairro Vila nova. 

2 – As Placas de identificação das vias serão executadas nas esquinas do bairro centro, em 42 

duas esquinas, serão 02 conjuntos por esquina em um total de 84 unidades. 

II - GENERALIDADES: Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e 

condições para execução dos serviços relativos à execução de calçadas e sinalização de ruas no 

Município de Ipixuna do Pará - PA, compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra 

com lei sociais, equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à 

completa execução da obra.  

III - PRAZO PARA EXECUÇÃO TOTAL DA OBRA  

120 (cento e vinte) dias conforme cronograma físico financeiro  

IV - ETAPAS DE EXECUÇÃO  

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES   

1.1 E 1.2- INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 

Instalação de Canteiro - Barracão de obra em chapa de madeira compensada, com banheiros, 

cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidros sanitárias e elétricas. Houve aumento 

das áreas de apoio para melhor uso funcional e por conta do aumento da extensão dos serviços 

a serem contratados, na Rua Sargento Simplício. 

1.3 - PLACA DE OBRA: 



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 

CNPJ N°. 83.268. 011/0001-84 

 
Avenida Presidente Vargas, S/N, Bairro Centro, Ipixuna do Pará/PA –2017  

e-mail: obras@ipixunadopara.pa.gov.br 

 

Deverá ser afixada placa identificadora de obra, em locais preferenciais frontais 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 chapa galvanizada por dimensões  de 3,00m x 2,00m a ser colocada a uma altura de 2,20m 

do solo. Deverá ser afixada outra placa no término da obra, sendo esta a placa de inauguração 

com as mesmas dimensões da placa da obra. 

2.0 – CALÇADAS DE PASSEIO 

2.1 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA 

Trata-se de serviço de lançamento e regularização de vala de forma manual, para execução da 

base da calçada, com emprego de solo argilo arenoso. A compactação será executada 

mecanicamente através de placa de compactação.  

2.2 – CALÇADA: 

Será executado em concreto moldado in loco fck 20mpa, com lançamento e adensamento. O 

elemento estrutural ficará a critério da CONTRATADA, cabendo-lhe sempre a responsabilidade 

pelo controle de qualidade, a CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos e 

instalações que se fizerem necessária, para a determinação dos traços mais convenientes à 

execução da obra e para o preparo dos concretos nas condições de qualidade fixadas para cada 

caso. O preparo de concreto estrutural no canteiro de serviços deverá ser feito através de 

amassamento mecânico que atenda as determinações da NBR-06118, no que diz respeito aos 

tempos mínimos de amassamento, de modo a fornecer concretos homogêneos. 

Deverá ser executado junta de dilatação com material plástico a cada metro como acabamento 

convencional não armado.  

A calçada possuirá largura mínima de 1,20m e espessura mínima de 7cm conforme projeto e 

orçamento base. 

4.3 - Rampas  

Para a execução das rampas e acessos o meio-fio existente deverá ser rebaixado. As rampas 

serão em concreto desempenado e=7cm para acesso de pedestres e de veículos – fck 20MPa.  
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3 - PLACAS DE SINALIZAÇÃO ESMALTADAS COM INDICAÇÃO DE NÚMERO E NOME DE 

RUA: 

Será fornecido duas placas com dimensão de 45x25cm, fixas com tubo em aço preto com costura, 

a serem afixados nas esquinas das ruas do centro da cidade. 

 Chumbado no piso da calçada conforme descrição a seguir. 

ESCAVAÇÃO MANUAL 

Será feita abertura de vala para colocação do tubo com as seguintes dimensões 0,25x0,25x0,80m; 

TUBO AÇO PRETO PARA A FIXAÇÃO DA PLACA DO ITEM 6.1 

Será fornecido tubo de aço preto com costura, nbr 5580, classe l, dn = 40 mm, e = 3,0 mm, 3,34 

kg/m. Afixação do tubo será no concreto com 0,80m de profundidade conforme detalhe construtivo. 

A fixação do tubo na placa será através de parafusos com porca. 

CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO TUBO 

O concreto terá o preparo mecânico com betoneira 400 l na obra, com o  fck = 15mpa, traço 

1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1). 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 

O concreto será lançando manualmente no fundo vala para fazer a fixação do suporte da placa. 

 

Ipixuna do Pará, 13 de setembro de 2021. 
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