
 
 
 

M E M O R I A L  D E S C R I T I V O 
 
 
 
PRIPRIETÁRIO : P. M. DE SÃO DOMINGOS DO SUL 
LOCAL                : PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, ESTRADA 
BASTIAN – DISTRITO DE SANTA GEMA  SÃO DOMINGOS DO SUL - RS  
ÁREA DE CALÇAMENTOS  : 1.380,00 M2 
 
 

1 - PAVIMENTAÇÕES 
 

1.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
                Todos os encargos sociais com empregados da obra ficarão a cargo da 
firma construtora, legalmente habilitada.  
 
1.2 – TERRAPLENAGENS  
                 Os movimentos de solos necessários para o nivelamento do terreno 
e para o alinhamento das ruas serão todos de competência da Prefeitura 
Municipal. Os trabalhos de aterro deverão ser executados em camadas de 20 
em 20 cm, molhadas e compactadas de modo a serem evitadas adensamentos e 
desníveis por recalque das camadas aterradas, assegurando perfeita 
estabilidade e segurança.  
 
 
 1.4 – SUB LEITO 
                     No sub leito das ruas será colocado uma camada de pedrisco na 
espessura de 15 centímetros sobre o solo compactado, o pedrisco será 
regularizado com motoniveladora e compactada com rolo vibrador mecânico. 
Os materiais e serviços necessários para alinhamento compactação e definição 
do sub leito serão executados pela Prefeitura Municipal. 
 
 1.5 – MEIO FIO 

        O meio fio será executado em pedra de basalto no tamanho de 8 
(largura) x40 (altura) x60 (comprimento) centímetros e alinhado conforme as 
pavimentações. Os Materiais (meio fios, cimento e areia) serão fornecidos 
pela Prefeitura Municipal. A Mão de Obra será fornecida pela empresa 
vencedora. 
 
1.6 – PAVIMENTAÇÕES 

                     As pavimentações das ruas serão feitas com paralelepípedos 
de pedra basalto tamanho médio de 17 x 17 x 12 cm, as pedras serão alinhadas 
de lateral ate lateral das Ruas e serão rejuntadas com pó de pedra com 



espessura média de 1 cm, serão assentados manualmente com pedrisco ou pó 
de brita. Após a colocação dos paralelepípedos será feito uma compactação com 
vibrador mecânico de rolo. A colocação dos paralelepípedos será feito com 
caimento para as laterais da pista de 3%. Os Materiais (paralelepípedos, pó de 
pedra) serão fornecidos pela Prefeitura Municipal. A Mão de Obra será 
fornecida pela empresa vencedora. 
 
 
1.7 – COMPACTAÇÃO 
                     A compactação com vibrador mecânico de rolo. Os Materiais e 
Serviços serão fornecidos e executados pala Prefeitura Municipal, pois a 
Prefeitura Municipal possui o Rolo Compactador. 
 

  
  
 
 

 
 

São Domingos do Sul, 14 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 
 
 
       ________________________                     ______________________________ 
       Eng. Resp. IDIR DECOL                                Prefeito Municipal de 
                 CREA RS063011                                       São Domingos do Sul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


