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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
Objeto: 

Obras de Ampliação do Cemitério municipal de Ferraz de Vasconcelos 

Cemitério do Cambiri 
Avenida Dom Pedro II, 3146 – Bairro Cambiri 

Ferraz de Vasconcelos - SP  

 
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS INICIAIS: 

 

As obras deverão seguir os serviços das planilhas orçamentária – estimativa de custo da Prefeitura 

Municipal de Ferraz de Vasconcelos e as especificações do presente memorial, através da 

emissão da Ordem de Serviços emitida pela MUNICIPALIDADE. 

 

A Ordem de Serviços estará condicionada à emissão e recolhimento pelo profissional habilitado 

da empresa contratada da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART/ CREA e/ ou Registro 

de Responsabilidade Técnica – RRT/ CAU. 

  

Todos os materiais utilizados deverão ter o seu devido certificado de qualidade e serem instalados 

dentro dos padrões normais de qualidade dentro das normas e especificações da Construção 

Civil. 

 

A empresa contratada deverá manter no local das obras planta ou “croqui” do projeto executivo 

e cronograma de execução elaborado por profissional habilitado,  previamente aprovado pela 

MUNICIPALIDADE, demonstrando as obras a serem executadas.   

 

A empresa contratada deverá apresentar um plano de trabalho, através de um cronograma das 

obras, considerando principalmente o prazo de execução durante o período de funcionamento 

do serviço público, inclusive com a devida proteção e sinalização de segurança. 

 

Caberá à contratada o fornecimento de todos os materiais e mão de obra, necessários para a 

completa execução das obras, inclusive a necessidade de providenciar a sinalização de 

segurança e viária. 

 

Na necessidade de aplicação de outros materiais não constantes desta especificação ou da 

planilha de orçamento estimado, deverão ser de qualidade igual ou superior aos substituídos, com 

prévia aprovação do gestor responsável da MUNICIPALIDADE. 

 

Os materiais a serem aplicados, serviços e instalações preferencialmente, serão adotadas as 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

Todos os serviços, deverão ser executados, por funcionários habilitados, em número suficiente, 

para as quantidades e prazos estipulados, e por pelo menos 01 ( um ) responsável técnico 

habilitado, junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ ou CAU (Conselho 
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de Arquitetura e Urbanismo) – SP. Todos devidamente identificados, uniformizados e com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

  

A empresa contratada deverá dispor no seu quadro permanente de funcionários, profissional 

habilitado junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) - SP e/ou CAU 

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) – SP, para o acompanhamento dos serviços 

 

 

SERVIÇOS INICIAIS 

 

PLACA DE OBRA 

Instalação da placa de identificação da obra, de acordo as normas e especificações 

determinadas pela MUNICIPALIDADE. 

 

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL 

A CONTRATADA, antes de dar início às obras deverá apresentar à MUNICIPALIDADE, para 

aprovação, o levantamento planialtimétrico cadastral e o projeto das áreas de intervenção. 

 

LIMPEZA E MOVIMENTO DE TERRA 

 

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL 

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES 

A CONTRATADA procedera ao desmatamento, destocamento e limpeza para remoção de 

obstruções naturais, tais como arvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos e matacões, porventura 

existentes nas áreas destinadas a implantação da obra. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL E MECÂNICA 

As  escavações, compreendem a remoção de qualquer material abaixo  da superfície natural do 

terreno até as linhas e cotas especificadas no projeto. 

A escavação poderá ser manual ou mecânica, em função das particularidades existentes. 

Os taludes das frentes de escavação deverão ter inclinação adequada para manterem-se 

estáveis, bem como as alturas das bancadas deverão obedecer a limite seguro. 

 

MURETAS  

 

Execução de mureta de blocos de concreto (FV. 08), de acordo com a instrução executiva da 

SIURB PMSP, nos locais indicadas no projeto. 

 

PAVIMENTAÇÃO  

 

Para a execução  dos  serviços, adotou-se as  normas  técnicas  da Prefeitura  Municipal  de  São  

Paulo,  dada  a  complexidade   e magnitude da obra objetivando a boa execução dos 

pavimentos. 

 

Classificação das normas da Prefeitura Municipal de São Paulo: 

 

Levantamento  do  greide do  leito  existente,  incluindo nivelamento  de  soleiras, guias existentes, 

 tampões  e  outros elementos que possam servir de R.N. 
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Havendo previsão de serviços de terraplenagem deverão  ser também levantados os perfis 

longitudinais e seções  transversais antes, durante e depois da execução desses serviços, de 

maneira a permitir  a  exata constatação do seu  volume,  para  efeito  da medição. 

 

Locação do greide e perfis transversais em obediência  ao projeto. 

 

O  preparo  do terreno de fundação  das  guias  e  sarjetas consistira  em serviços de 

terraplenagem e compactação de  acordo com a presente instrução. 

 

A  terraplenagem  do  "terreno de  fundação"  das  guias  e sarjetas  abrangera uma faixa dos 

 passeios  e consistira  em serviços de corte, carga, transporte, descarga  e aterros  indispensáveis, 

 assim como substituição  dos  materiais instáveis  por material apropriado de acordo com  o 

 projeto  do pavimento. 

 

Nos  aterros,  os  solos a  serem  utilizados  deverão  ter características uniformes  e possuir 

 qualidades   iguais ou superiores  as do material previsto no projeto do pavimento; em qualquer 

caso, não será admitida a utilização de solos turfosos, micáceos ou que contenham substancias 

orgânicas. 

 

Nos corte, a compactação deverá ser efetuada  cuidadosamente e  de  modo  uniforme. 

 

Nos aterros a compactação deverá ser executada nas condições indicadas. 

 

Concluída a compactação do terreno de fundação das guias  e sarjetas,  a  superfície deverá ser 

devidamente  regularizada  de acordo  com  a  seção transversal do  projeto  e  de forma   a 

apresentar-se lisa e isenta de partes soltas ou sulcadas. 

 

O assentamento de guias de concreto, consistirá dos seguintes serviços: 

- Execução das base de concreto, 

- Assentamento de guias, 

- Encostamento de terra. 

 

As  guias  serão assentes sobre uma base  de  concreto  com largura necessária. 

O concreto deverá ter consistência suficiente para  assegurar as guias um assentamento estável, 

ainda antes do endurecimento. 

 

O  concreto  deverá ser contido lateralmente  por  meio  de formas de madeira assentadas em 

conformidade com os  alinhamentos e perfis do projeto. 

 

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de  fundação,  o concreto deverá ser lançado e 

apiloado convenientemente de modo a não deixar vazios. 

 

O assentamento de guias deverá ser feito antes de  decorrida uma hora do lançamento do 

concreto na forma. 

 

As guias serão escoradas, nas juntas, por meio de blocos  de concreto (bolas) com a mesma 

resistência da base. 
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As juntas serão tomadas com argamassa e areia de traço 1:3. A face exposta da junta será 

dividida ao meio por um friso  de aproximadamente 3 mm de diâmetro normal ao plano do piso. 

 

A  construção  de  sarjetas  de  concreto  consistira   nos serviços: 

- Execução de base de concreto 

- Formas 

- Preparo, lançamento e acabamento de concreto 

- Juntas. 

 

A  base  sobre  a qual será executada  a  sarjeta  será  de concreto  de  cimento de espessura 

uniforme e  da  mesma largura prevista para a sarjeta. 

 

O concreto deverá ter consistência suficiente para assegurar as   sarjetas   um assentamento 

estável,   ainda antes   do endurecimento. 

 

O  concreto  deverá ser contido lateralmente  por  meio  de formas de madeira assentadas em 

conformidade com os  alinhamentos e perfis do projeto. 

Depois de umedecido ligeiramente o terreno de  fundação,  o concreto deverá ser lançado e 

apiloado convenientemente e de modo a não deixar vazios. 

 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que  possa ser   facilmente lançado nas 

formas, onde, convenientemente  apiloado  e  alisado, deverá constituir uma  massa compacta 

sem buracos ou ninhos. 

 

A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. 

 

Antes do lançamento do concreto devem ser umedecidas, a base e as formas. 

 

Nas formas, deve o concreto ser convenientemente apiloado de modo a bem se adensar, sem 

vazios e falhas. Junto as paredes  das formas  deverá ser usada uma ferramenta do tipo de uma 

colher  de pedreiro com  cabo longo, que ao mesmo tempo em que  se apiloa, afasta  de  junto 

das  paredes  as  pedras maiores,  produzindo superfícies uniformes e lisas. 

 

Após  o  adensamento, a superfície da  sarjeta  deverá  ser moldada com gabarito e acabada 

com auxilio de desempenadeiras  de madeira, até apresentar uma superfície lisa e uniforme. 

 

As juntas serão do tipo "seção enfraquecida" com espaçamento de 4 a 6 m. 

 

A altura das juntas deverá estar compreendida entre  1/3  e 1/4 da espessura da sarjeta e, sua 

largura, não deverá exceder  a 1 cm. 

 

Após  o endurecimento do concreto, as  juntas  deverão  ser perfeitamente  limpas com escova 

de aço ou jato de ar e  enchidas com  mistura asfalta "a quente", composta de cimento  asfáltico 

de penetração 50/60 e cimento Portland, na proporção em peso de 1:1. 

 

ABERTURA DE CAIXA PARA O SUBLEITO 

Este serviço consistirá em serviços de corte, carga, transporte,  descarga  e  aterro,  assim  como 

substituição de materiais  instáveis por materiais apropriados, de acordo  com o projeto do 

pavimento. 
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Nos  aterros,  onde houver necessidade, os  solos  a  serem utilizados  deverão ter características 

uniformes  e possuir qualidades  iguais  ou  superiores as  do material previsto no projeto  do 

pavimento.  Em qualquer caso, não  será  admitida a utilização de solos  turfosos,  micáceos  ou 

que contenham substancias orgânicas ou  ainda  materiais não qualificados (pedaços de 

madeira, borracha, tecidos, etc.). 

 

Quando a elevação do greide se fizer em aterro  inferior  a 15cm  de  espessura, a superfície do 

leito existente deverá ser previamente  escarificada,  de maneira a garantir uma  perfeita 

incorporação a camada sobrejacente. 

 

A compactação do material mediante equipamentos adequados, dependendo  das condições 

físicas da via. 

 

Concluída a compactação do subleito, a superfície deverá ser conformada,  de  modo  que 

assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto. 

 

O  acabamento da superfície deverá ser  obtido,  até que se apresente lisa (sem sulcos) e isenta 

de  partes soltas. 

 

Está prevista uma base para pavimentação com bica corrida, nas quantidade e locais 

determinados pela MUNICIPALIDADE. 

 

Execução de passeio de concreto, incluindo preparo de caixa e lastro de brita, nos locais 

indicados em projeto. 

 

PLANTIO DE GRAMA 

Plantio de grama do tipo esmeralda, com o devido tratamento, nos locais determinados em 

projeto. 

 

Em todos os serviços executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do material 

excedente, os quais deverão ser depositados ou recolhidos em locais pré- estabelecidos 

(aprovados pela fiscalização municipal), ficando proibida a descarga em leitos de vias públicas, 

pátios, passeios ou em terrenos baldios, devendo a contratada obrigatoriamente apresentar 

plano de manejo ambientalmente sustentável no que diz respeito ao destino do material 

descartado. 
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