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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O presente Memorial Descritivo trata da contratação de empresa de 

engenharia, especializada na execução de calçada de concreto, conforme planilha 

orçamentária. 

Os serviços de que tratam a planilha serão executados na Praça Porto Alegre, 

localizada na Alameda das Mansões com Ruas Alvorada, Antônio Costa e Manoel 

Oliveira Gondim. 

O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias após o recebimento, 

pela contratada, da O.I.S. (Ordem de Início dos Serviços).  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 LOCAÇÃO DE OBRA 

 

A locação topográfica consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos 

definidos em projeto de uma obra para que a mesma possa ser executada exatamente no 

local planejado. 

Execução: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;  

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete 

(peça de madeira);  

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este 

procedimento;  

• Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”; 

 • Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar 

a estrutura do gabarito;  
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• No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; • Em 

seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”). 

 

 EXECUÇÃO DE CALÇADA 

 

O passeio, conforme definição pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é a 

parte da calçada livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, 

excepcionalmente, de ciclistas.  

Execução:  

• Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se 

as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado;  

• Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

sarrafeamento e desempeno do concreto;  

• Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda 

fresco;  

• Por último, são feitas as juntas de dilatação a cada 2 (dois) metros. 

 

 

 

 

Carmo do Paranaíba, 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

____________________________________ 

Fernando Ferreira Rocha 

Engenheiro Civil CREA-MG: 77.437/D-MG 

mailto:semocp1@hotmail.com

	MEMORIAL DESCRITIVO
	 LOCAÇÃO DE OBRA
	 EXECUÇÃO DE CALÇADA


