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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE 

CONCEIÇÃO DO PARÁ/MG. 

 

1. DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

O presente memorial tem o objetivo de descrever a execução da Recuperação de vias públicas 

no município de Conceição do Pará com aplicação de concreto betuminoso em ruas localizadas 

na área urbana. As ruas onde será realizado o Recapeamento Asfáltico são caracterizadas por 

possuir uma taxa de resistência compatível para receber uma obra destas características 

específicas.  

2. JUSTIFICATIVA QUANTO A LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Os serviços de recuperação das vias públicas no município de Conceição do Pará com aplicação 

de concreto betuminoso serão executados em locais onde a pavimentação está danificada, sendo 

necessária a manutenção e reforma destas, visando melhor usabilidade e conforto aos usuários. 

Este serviço deverá ser executado somente em vias urbanas.  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

O serviço de recuperação de vias públicas no Município de Conceição do Pará com aplicação de 

concreto betuminoso será executados em locais onde a pavimentação se encontra danificada, 

sendo necessário realizar as seguintes etapas: 

 A placa deverá ser afixada em local visível, e deslocada de acordo com o local 

onde estarão sendo realizados os serviços; 

 Todos os serviços previstos na planilha orçamentária serão previamente 

orientados, sendo de responsabilidade da contratante a indicação do local e 

serviço a serem executados; 

 Demolição de pavimentação asfáltica danificada, inclusive transporte do 

material retirado a ser substituído. Nestes locais onde a via se encontra 

danificada a pavimentação deverá ser demolida formando figuras geométricas  
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(preferencialmente retângulo e quadrado), este material retirado deverá ser 

transportado para local previamente indicado; 

 Execução de pintura de ligação com emulsão RR-1C, incluindo fornecimento e 

transporte do material até o local da obra. Após a retirada do material de 

demolição deverá ser preparada a área com a aplicação de pintura de ligação 

com emulsão RR-1C para o recebimento do concreto betuminoso a quente; 

 Execução de concreto betuminoso a quente (CBUQ) com material betuminoso, 

incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso para 

o canteiro de obras; 

 Com o local já preparado deverá ser executado ou aplicado o concreto 

betuminoso a quente (CBUQ), incluindo fornecimento dos agregados e 

realizando a sua compactação conforme as normas técnicas; 

 O transito deverá ser impedido e desviado, o local deverá ser isolado para que a 

obra possa ser realizada garantindo a segurança dos funcionários e da população; 

 Os documentos referentes a execução do objeto deverão estar disponíveis no 

canteiro de obras; 

 Após a recuperação de cada trecho, este deverá ser limpo e apresentar condições 

de ocupação e uso imediato da via; 

 A condução e execução do objeto ficará a cargo do Engenheiro Civil ou outro 

profissional com atribuições para tal, apresentando ART e documentos 

solicitados que comprovem sua capacidade técnica; 

 Todos os funcionários que estiverem envolvidos na execução da obra direta e 

indiretamente deverão obrigatoriamente fazer uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), visando garantir a segurança no canteiro de obras, sendo de 

responsabilidade da empresa contratada o fornecimento destes; 

Conceição do Pará, 23 de outubro de 2019. 
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