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OBJETO: DESASSORIAMENTO DO RIO DO PEIXE 
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA PREF. OSVALDO LOPES NO TRECHO ENTRE AS  
RUAS LOURIVAL MEDEIROS E TREZE DE MAIO  
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA 
MUNICIPIO: DIVINOLÂNDIA 
BAIRRO: CENTRO  
ESTADO: SÃO PAULO 
DATA: 01/08/2017 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

 

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de 

completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos 

materiais e serviços a serem empregados na construção. 

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 

 

 

 

 

 

 DESASSORIAMENTO DO RIO DO PEIXE 

TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM 
1) Será medido pelo volume de solo brejoso, aferido na caixa, sendo a distância de transporte 
Considerada, desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, menos 1,0 
quilômetro (m³). 
2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e 
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manutenção; o serviço de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, 
para distâncias até 2,0 quilômetros. O serviço de transporte de solo brejoso até unidade de 
destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento 
quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 
 
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA 
1) Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o 
fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a execução 
de corte, em campo aberto, para solo brejoso ou turfa, englobando os serviços: escavação e 
carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para 
distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e 
acabamentos manuais. Não remunera a limpeza prévia com a remoção das camadas de solos 
inservíveis. 
 
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM CAMPO ABERTO, COM ROMPEDOR 
HIDRÁULICO, 
EM ROCHA 
1) Será medido pelo volume escavado, considerado no corte (m³). 
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para a 
escavação com rompedor hidráulico, em rocha , carga mecanizada e transporte até 1 
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 Engº.Civil Edmilson Ap. Ribeiro 

CREA-SP: 5061033138 
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