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MEMORIAL DESCRITIVO 

   

PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  

NA CIDADE DE BOM JESUS DO TOCANTINS. 

 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referência constitui elemento fundamental para o 

cumprimento das metas estabelecidas para a Execução de Serviços de PAVIMENTAÇÃO EM 

CBUQ no município de Bom Jesus do Tocantins-PA. 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente 

vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da licitação, o termo 

FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o departamento de fiscalização perante a 

CONTRATADA e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo CONTRATANTE define a 

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora 

da licitação. 

Na execução de todos os projetos e serviços a CONTRATADA deverá seguir as Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Normas do DNIT e as normas 

citadas no decorrer destas Especificações. 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, 

conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais 

documentos integrantes do contrato. 

 

2. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

 

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou das 

instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a 

CONTRATANTE, nesta ordem. 



 

 

 

CNPJ N° 22.938.757/0001-63   

  Av. Jarbas Passarinho - S/N – Centro - Bom Jesus do Tocantins/PA – CEP.: 68.525-000  

Em casos de divergência entre desenhos e escalas diferentes prevalecerão sempre os de maior 

escala. 

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerão 

sempre os primeiros. 

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas em escala 

prevalecerão sempre às primeiras. 

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim 

como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo 

parte integrante do projeto. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita 

sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da 

CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo 

com os desenhos e especificações. 

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e 

durante a execução de quaisquer serviços. 

 

3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 

 

A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 

construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer ação de 

orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela 

CONTRATADA. 

As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e 

empreiteiros serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das 

obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a todas as partes das obras 

contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou 

dependências, onde se encontrem materiais destinados a construção, serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços 

sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações. 

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 

comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou 

incapacidade técnica. 
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Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a proporcionar 

andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE devem 

obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatória, 

não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra CONTRATADA. Qualquer 

discrepância deverá ser resolvida com a FISCALIZAÇÃO antes da contratação. 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o transporte e 

tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles 

definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação 

da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito 

o reaproveitamento. 

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a 

serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO 

poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem 

dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja contratado, 

visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A FISCALIZAÇÃO não aceitará 

a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser destacado 

em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da composição dos preços 

unitários. 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades 

necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a 

substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja 

benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos. 

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes 

na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar 

previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não 

poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "serviços extras" e/ou 
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alterar a composição de preços unitários. Consideraria, inapelavelmente, a CONTRATADA como 

altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter 

computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 

todos os materiais, peças, etc. 

A CONTRATADA deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa 

após a finalização da execução do serviço. 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos 

serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que possam ocorrer com o reparo 

desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a não aceitação 

parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a 

indenização. 

A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, seguindo 

a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá ser apresentado 

com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, a qual será dada por escrito 

em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de 

Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da equivalência técnica, ficando desde já 

estabelecido que todas as despesas serão por conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer 

repasse para a CONTRATANTE. 

A contratada deverá montar um escritório na obra com dependências confortáveis para uso da 

fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao seu perfeito funcionamento e atendimento 

dos serviços de construção.  

A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da obra. 

 

4. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 As especificações a serem utilizadas para a execução dos serviços são as da ABNT/NBR. 

Os demais serviços que não constam da relação acima seguem a orientação das especificações 

complementares relacionas a seguir: 
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5. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 

 

PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA 

 A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos no “Manual Visual de Placas de 

Obras” do Governo Federal. Será confeccionada em lona com plotagem gráfica com estrutura de 

madeira. Terá área de 4,35 m², com altura de 1,85 m e largura de 2,35 m, e deverá ser afixada em 

local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 

favoreça a melhor visualização. 

É proibida a fixação de placas em árvores. 

 As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras, podendo a CONTRATANTE a 

qualquer momento solicitar sem nenhum ônus a substituição da mesma, caso se apresente sem a sua 

devida função. 

 

TOPOGRAFIA 

SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

Deverá obedecer às Normas tipo especificação de serviço do DNIT (ES 169/86 e ES 173/86).  

A locação compreende a execução do alinhamento com estaqueamento nivelamento e 

contranivelamento, levantamento das seções transversais de todas as estacas e cadastro completo de 

todos os serviços públicos existentes.  

A locação será executada, apontando-se os desníveis.  

Utiliza-se na execução dos serviços teodolitos, miras balizas, trenas de aço e demais acessórios 

complementares.  

 

ADMINISTRAÇÃO E OBRA  

 

A obra será totalmente administrada por profissionais legalmente habilitados, e que deverá estar 

presente em todas as fases da execução dos serviços, durante os meses especificados pelo cronograma 

de execução da CONTRATADA apresentado no ato licitatório. 
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MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

 

Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser 

realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessários à 

execução dos mesmos.  

Desmobilização compreende a desmontagem do canteiro de obras e consequentemente a 

retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da 

contratada, entregando a área das instalações devidamente limpa.  

 

 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL, PROVENIENTE DE CORTE DE 

SUBLEITO  

 

Este item compreende a escavação, carga de material de 1ª categoria em área de bota fora ou 

outro qualquer previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços terão como objetivo escavar e carregar os materiais das vias de projeto que não 

possuem qualidade satisfatória, como materiais orgânicos existentes, materiais de baixa capacidade 

de suporte, dentre outros.  

Durante a execução dos serviços, poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou substituição 

de qualquer equipamento, que não corresponda aos valores de produção ou por qualquer motivo 

insatisfatório. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras; Estes materiais deverão ser 

transportados para locais previamente indicados pela Fiscalização, de forma a não causar transtornos, 

provisórios ou definitivos, à obra.  

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESSURA  

 

Operação destinada a conformar o leito estradal, transversal e longitudinalmente, obedecendo 

às larguras e cotas constantes das notas de serviço de regularização de terraplenagem do projeto, 

compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura.  
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A regularização deve ser executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do 

pavimento.  

Cortes e aterros com espessuras superiores a 20 cm devem ser executados previamente à 

execução da regularização do subleito, de acordo com as especificações de terraplenagem DNIT 

105/2009- ES, DNIT 106/2009-ES, DNIT 107/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.  

Não deve ser permitida a execução dos serviços objeto desta Norma em dias de chuva.  

É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.  

Os materiais empregados na regularização do subleito devem ser preferencialmente os do 

próprio.  

Em caso de substituição ou adição de material, estes devem ser provenientes de ocorrências de 

materiais indicadas no projeto e apresentar as características estabelecidas na alínea “d” da subseção 

5.1-Materiais, da Norma DNIT 108/2009-ES: Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, 

quais sejam, a melhor capacidade de suporte e expansão ≤ 2%, cabendo a determinação da 

compactação de CBR e de expansão pertinentes, por intermédio dos seguintes ensaios:  

• Ensaio de Compactação – Norma DNER-ME 129/94, na energia definida no projeto;  

• Ensaio de índice de Suporte Califórnia – ISC – Norma DNER-ME 49/94, com a energia do 

Ensaio de Compactação.  

 

São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização:  

a) Motoniveladora pesada, com escarificador;  

b) Carro tanque distribuidor de água;  

c) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratórios e pneumáticos;  

d) Grades de discos, arados de discos e tratores de pneus; e) Pulvi-misturador.  

Os equipamentos de compactação e mistura devem ser escolhidos de acordo com o tipo de 

material empregado.  

Toda a vegetação e material orgânico porventura existentes no leito da rodovia devem ser 

removidos.  

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de 

projeto, deve-se proceder à escarificação geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverização, 

umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.  
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Os materiais utilizados na execução da regularização do subleito devem ser rotineiramente 

examinados. 

 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

 

 Cortes são segmentos cuja implantação requer escavação do terreno, ao longo do eixo e no 

interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal. As operações de corte 

compreendem: - Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto. 

 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) 

 

O material a ser empregado para o reforço do subleito será areia grossa. A areia será 

transportada em caminhões que a descarregarão na pista, onde o espalhamento será efetuado pela 

motoniveladora e a compactação com o rolo compactador vibratório liso. Durante a compactação 

poderá ser feito o umedecimento adicional da camada através do caminhão pipa (caso seja 

necessário). Após a execução do reforço do subleito será realizado a relocação e o nivelamento do 

eixo e dos bordos da pista, permitindo-se até 20% (vinte por cento) em excesso, para a flecha do 

abaulamento e as seguintes tolerâncias: -Variação máxima de +0,15 m quanto a largura da pista. 

 

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

 

Não será permitida a execução dos serviços, em dias de chuva. É responsabilidade da 

CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do 

trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. Os materiais constituintes são solos, mistura de 

solos, mistura de solos e materiais britados, e escória. 

Quando submetidos aos ensaios de caracterização DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e 

DNER-ME 122/94, os materiais deverão apresentar as seguintes características:  

a) Índice de Grupo - IG igual a zero;  
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b) A fração retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituída de partículas 

duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico ou outras substâncias prejudiciais;  

Índice Suporte Califórnia – ISC ≥ 20% e Expansão ≤ 1%, determinados através dos ensaios:  

a) Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia de compactação indicada no projeto;  

b) Ensaio de Índice Suporte Califórnia – DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de 

compactação.  

No caso de solos lateríticos, caracterizados no projeto pela relação molecular 

sílica/sesquióxidos R ≤ 2, os materiais submetidos aos ensaios acima poderão apresentar Índice de 

Grupo diferente de zero e expansão > 1,0%, desde que no ensaio de expansibilidade (DNER-ME 

029/94) apresente um valor inferior a 10%.  

São indicados os seguintes equipamentos para a execução da sub-base:  

a) motoniveladora pesada, com escarificador;  

b) carro tanque distribuidor de água;  

c) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático;  

d) grade de discos;  

e) pá-carregadeira;  

f) pulvimisturador; e  

g) central de mistura.  

A execução da sub-base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou 

secagem dos materiais, em central de mistura ou na pista, seguidas de espalhamento, compactação e 

acabamento, realizadas na pista devidamente preparada, na largura desejada, nas quantidades que 

permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.  

No caso de utilização de misturas de materiais deverão ser obedecidos os seguintes 

procedimentos:  

a) Mistura prévia – Será executada preferencialmente em centrais de mistura próprias para este 

fim. Caso as quantidades a serem executadas não justifiquem a instalação de central de mistura, a 

mesma poderá ser feita com pá-carregadeira. No segundo caso, a medida-padrão pode ser a concha 

da pá carregadeira utilizada no carregamento do material. Conhecidos os números da medida-padrão 

de cada material que melhor reproduza a dosagem projetada, é iniciado o processo de mistura em 

local próximo a uma das jazidas. Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e 

na proporção desejada. A mistura é então processada, revolvendo-se o monte formado com evoluções 

da concha da pá-carregadeira. Para evitar erros na contagem do número de medidas-padrão dos 

materiais, recomenda-se que a etapa descrita anteriormente seja executada dosando-se um ciclo da 
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mistura por vez. Após a mistura prévia, o material é transportado, através de caminhões basculantes, 

depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espaçados. Segue-se o espalhamento pela 

ação da motoniveladora.  

b) Mistura na pista - A mistura na pista somente poderá ser procedida quando na mesma for 

utilizado material da pista existente, ou quando as quantidades a serem executadas não justificarem a 

instalação de central de mistura. Inicialmente deve ser distribuído na pista o material que entra na 

composição da mistura em maior quantidade. Segue-se o espalhamento do segundo material, em 

quantidade que assegure o atendimento à dosagem e a espessura pretendida. O material espalhado 

deve receber adequada conformação, de forma que a camada apresente espessura constante.  

Espalhamento - O material distribuído é homogeneizado mediante ação combinada de grade de 

discos e motoniveladora. No decorrer desta etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou 

fragmentos de tamanho excessivo.  

Correção e homogeneização da umidade - A variação do teor de umidade admitido para o 

material para início da compactação é de menos 2 pontos percentuais até mais 1 ponto percentual da 

umidade ótima de compactação. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo 

especificado, deve-se proceder ao umedecimento da camada através de caminhão-tanque distribuidor 

de água, seguindo-se a homogeneização pela atuação de grade de discos e motoniveladora. Se o teor 

de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação 

conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade 

especificada.  

Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado de 

maneira a se obter a espessura desejada após a compactação.  

A espessura da camada compactada não deve ser inferior a 10 cm nem superior a 20 cm. Quando 

houver necessidade de se executar camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, estas 

serão subdivididas em camadas parciais. A espessura mínima de qualquer camada de sub-base será 

de 10 cm, após a compactação. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a 

adição de material na fase de acabamento.  

Compactação - Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com 

formas diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos equipamentos de modo a 

definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-se estabelecer o 

número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para atingir o grau de 

compactação especificado. Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação no 

material ou do equipamento empregado.  
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A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelos bordos. Nos trechos em 

tangente, a compactação deve prosseguir dos dois bordos para o centro, em percursos equidistantes 

da linha base, o eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de 

forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no percurso anterior. Nos 

trechos em curva, havendo superelevação, a compactação deve progredir do bordo mais baixo para o 

mais alto, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente.  

Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base em construção, a compactação deve ser 

executada transversalmente à linha base, o eixo. Nas partes inacessíveis aos rolos compactadores, 

assim como nas partes em que seu uso não for desejável, tais como cabeceira de obras-de-arte, a 

compactação deve ser executada com rolos vibratórios portáteis ou sapos mecânicos.  

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da 

camada, mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é exigida sempre que 

o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido para a 

compactação.  

Acabamento - O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de 

rolos de pneus e liso-vibratório. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em 

operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material.  

Abertura ao tráfego - A sub-base estabilizada granulo metricamente não deve ser submetida à 

ação do tráfego. A extensão máxima a ser executada será aquela para a qual pode ser efetuado de 

imediato o espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a sub-base já liberada não 

fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.  

Objetivando a preservação ambiental, deverão ser devidamente observadas e adotadas as 

soluções e os respectivos procedimentos específicos atinentes ao tema ambiental definidos, e/ou 

instituídos, no instrumental técnico-normativo pertinente vigente no DNIT, especialmente a Norma 

DNIT 070/2006-PRO, e na documentação técnica vinculada à execução das obras, documentação 

esta que compreende o Projeto de Engenharia – PE, o Plano Básico Ambiental – PBA e os Programas 

Ambientais.  

Os materiais utilizados na execução da sub-base devem ser rotineiramente examinados, 

mediante a execução dos seguintes procedimentos:  

•  Ensaios de caracterização do material espalhado na pista pelos métodos DNER-ME 080/94, 

DNERME 082/94 e DNER/ME 122/94, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada 

uma amostra por camada, para cada 300 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência 
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destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensão, no caso 

do emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização.  

•  Ensaios de compactação pelo método DNER-ME 129/94, com energia indicada no projeto, 

com material coletado na pista, em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada uma 

amostra por camada, para cada 300 m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência destes 

ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por segmento de 1000 m de extensão, no caso do 

emprego de materiais homogêneos, a critério da Fiscalização.  

•  No caso da utilização de material britado ou mistura de solo e material britado, a energia de 

compactação de projeto poderá ser modificada quanto ao número de golpes, de modo a se atingir o 

máximo da densificação, determinada em trechos experimentais, em condições reais de trabalho no 

campo.  

•  Ensaios de Índice Suporte California - ISC e expansão pelo método DNER-ME 049/94, na 

energia de compactação indicada no projeto para o material coletado na pista, em locais determinados 

aleatoriamente. Deverá ser coletada uma amostra por camada para cada 300 m de pista, ou por camada 

por jornada diária de trabalho. A frequência destes ensaios poderá ser reduzida para uma amostra por 

segmento de 1000 m de extensão, no caso do emprego de materiais homogêneos, a critério da 

FISCALIZAÇÃO.  

•  A frequência indicada para a execução de ensaios é a mínima aceitável, conforme as normas 

vigentes. Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000m2, deverão ser coletadas pelo menos 

cinco amostras, para execução do controle dos insumos.  

A verificação final da qualidade da camada de sub-base (Produto) deve ser exercida através das 

seguintes determinações, executadas de acordo com o Plano de Amostragem.  

Após a execução da sub-base proceder-se-á a relocação e nivelamento do eixo e bordos, 

permitindo-se as seguintes tolerâncias:  

a) ± 10 cm, quanto à largura da plataforma;  

b) até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;  

c) ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto.  

Plano de Amostragem (Controle Tecnológico) - Todos os ensaios de controle e determinações 

relativos aos insumos, à produção e ao produto, realizados de acordo com o Plano de Amostragem 

aqui citado, deverão cumprir as Condições Gerais e Específicas da Norma do DNIT.  

Serão executadas uma camada de sub-base de 10cm e base de 10cm, sendo elas de material de 

jazida (piçarra) de boa qualidade.  
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Sobre a base será executada imprimação para a proteção da mesma, causando 

impermeabilização que não permitirá a percolação de água.  

Será efetuada a pintura de ligação com RR-2C, com caminhão tipo espargidor com taxa de 

aplicação em torno de 0,5 l/m2 a 0,88 l/m2, tomando-se os cuidados de limpeza.  

Quando a taxa preconizada é de 0,5 l/m2 de emulsão, é comum adicionar-se água, como 

processo construtivo, já que a aplicação em pequenas quantidades, somente de emulsão, propicia 

dificuldades executivas.  

Após o reperfilamento será efetuada uma camada de revestimento em CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente), espessura de 5 cm, CBUQ é uma mistura à quente de agregados 

miúdos, graduados e material betuminoso, sobre o pavimento já devidamente limpo. Usando-se para 

tal, equipe composta de motoniveladora, rolos compactadores tipo liso e pneumático, possibilitando 

assim um bom acabamento e resistência ao tráfego.  

O transporte da massa através de caminhões basculantes da usina até sua aplicação, será 

devidamente coberto com lona. Após aplicada com a vibro acabadora, deverão ser utilizados os rolos 

pneumáticos e lisos até a perfeita compactação do material.  

As temperaturas da massa não deverão ultrapassar 177° C; no caminhão a temperatura não 

deverá ser inferior a 127° C, na rolagem a temperatura deverá ser propicia para compactação do 

material.  

O controle tecnológico do serviço de pavimentação é obrigatório, apesar de não estarem 

figurando na planilha orçamentária, é exigido da empresa executora, o laudo técnico de cada etapa 

do serviço. Ao final da obra, os laudos gerados deverão ser encaminhados à CAIXA, juntamente com 

a última medição.  

 

 

ASSENTAMENTO DE SARJETA  

 

Compreende o fornecimento, transporte, locação e assentamento de sarjeta, incluindo mão-de-

obra, material, equipamentos, ferramentas, etc., necessários à execução de serviços, conforme 

indicação de projeto.  

As formas para execução dos tentos da sarjeta, caso sejam pré-moldados, devem ser metálicas, 

e receber aplicação de desmoldante adequado. Se a sarjeta for moldada “in-loco” a CONTRATADA 

deverá possuir equipamento adequado para execução de tais serviços.  
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As peças serão executadas em concreto no traço em volume de 1:2:3 (cimento, areia, brita), nas 

dimensões conforme projeto.  

Durante a operação de concretagem, a peça deve estar protegida da ação do sol e ventos O 

adensamento do concreto será feito utilizando-se mesa vibratória ao vibrador de superfície, obtidos 

pela adaptação de vibradores de agulha na massa oscilante.  

A cura deve ser feita por molhagem das peças, com água vaporizada a intervalos frequentes, de 

modo a conservar a umidade por um período mínimo de três dias.  

A carga, o transporte e estocagem das peças deverão obedecer às instruções do projetista ou da 

FISCALIZAÇÃO, evitando-se submeter as peças a carregamentos não previstos.  

A sarjeta deverá ser moldada no local e compor com o tento, com as mesmas características 

acima citadas. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A CONTRATADA deverá elaborar um relatório técnico de finalização da obra e entregar ao fiscal 

competente, este relatório deverá dispor de todas as etapas executadas perfeitamente referenciadas 

por um relatório fotográfico.  

Depois de todos os serviços executados em conformidade com este memorial 

descritivo/especificações técnicas, projetos e orçamento, a obra não contendo nenhum vício 

construtivo, a FISCALIZAÇÃO receberá a obra analisando toda a execução em questão podendo 

aprovar ou não o recebimento. Caso não haja aprovação, a FISCALIZAÇÃO emitirá uma nota 

informando o motivo estipulando prazo para que os serviços sejam adequados. 

  

Bom Jesus do Tocantins, 09 dezembro de 2021.  

  

 

__________________________________________  

Matheus Augusto Chini 

Engenheiro Civil 

Crea: 151466136-5 
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