
 

 
          MEMORIAL DESCRITIVO 

 

EMPREENDIMENTO: RECUPERAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS VIAS DO 

MUNICÍPIO 

 

LOCAIS:  

 

 

 

1. ESTRADA JOÃO GASPAR DELGADO; 

2. AV XV DE NOVEMBRO; 

3. RUA JOSÉ MORENO; 

4. RUA GUARDA CIVIL; 

5. RUA DUQUE DE CAXIAS; 

6. RUA GREGÓRIO SLECHTICIUS; 

7. RUA TARCISIO DANIEL PIZZO; 

8. RUA JOÃO PAULO II; 

9. RUA MARIA JOAQUINA DE ABREU; 

10. RUA VEREADOR DIOMAR NOVAES; 

11. RUA JOÃO DE DEUS MORAES; 

12. RUA ANTÔNIA BENEDITA LEITE. 

 

 

Situação atual 

 

 Atualmente estas vias encontram-se em péssimas condições de tráfego, com 

uma precária situação de conservação, com trechos de guias e sarjetas deteriorados, 

causando transtornos nos acessos as vias principais e a outros Municípios da região.  

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos 
                                      Estado de São Paulo 

                             



 

Situação proposta 

 

 Estamos propondo a revitalização do pavimento com reforço de subleito em 

locais sem suporte. Com a revitalização do revestimento proporcionaremos uma 

fluidez melhor no tráfego e uma durabilidade maior no pavimento. 

 

          Estrada João Gaspar Delgado: execução de recapeamento, 

realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de 

Concreto Asfáltico em uma área de 5.786,21m2 de recapeamento. Execução de 

reforço de subleito em uma área de 1.445,00m2 com execução de geogrelha e 

aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem 

profunda e reaproveitamento do material fresado. Execução de 13,00m2 de sarjetão. 

Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, impedindo 

que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando garantir o 

perfeito escoamento das águas pluviais. 

 

 Av XV de Novembro: execução de recapeamento, realizando fresagem 

do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma 

área de 13.186,00m2 de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma 

área de 4.305,23m2 com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa 

numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do 

material fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de 

drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, 

visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

 

         Rua José Moreno: execução de recapeamento, realizando fresagem do 

pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma 

área de 1.310,39m2 de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área 

de 595,44m2 com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa 

espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material 

fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, 

impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando 

garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

  

Rua Guarda Civil: execução de recapeamento, realizando fresagem do 

pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma 

área de 1.496,89m2 de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área 

de 351,47m2 com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa 

espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material 



fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, 

impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando 

garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

 

Rua Duque de Caxias: execução de recapeamento, realizando fresagem 

do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma 

área de 4.590,96m2 de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área 

de 1290,98m2 com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa 

espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material 

fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e rede de drenagem, 

impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e galerias, visando 

garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

 

Rua Gregório Slechticius: execução de recapeamento, realizando 

fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto 

Asfáltico em uma área de 2.998,28m2 de recapeamento. Execução de reforço de 

subleito em uma área de 718,99m2 com execução de geogrelha e aplicação de base 

betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e 

reaproveitamento do material fresado. 

 

Rua Tarcisio Daniel Pizzo: execução de recapeamento, realizando 

fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto 

Asfáltico em uma área de 732,53m2 de recapeamento. Execução de reforço de 

subleito em uma área de 149,48m2 com execução de geogrelha e aplicação de base 

betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem profunda e 

reaproveitamento do material fresado. Execução de serviços de limpeza de bocas de 

lobo e rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos 

ramais e galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

 

Rua João Paulo II: execução de recapeamento, realizando fresagem do 

pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de Concreto Asfáltico em uma 

área de 1.438,22m2 de recapeamento. Execução de reforço de subleito em uma área 

de 322,74m2 com execução de geogrelha e aplicação de base betuminosa numa 

espessura de 20cm, executando fresagem profunda e reaproveitamento do material 

fresado. E execução de pavimentação nova, numa área de 853,49m2, e implantação 

de 169,48ml de guia/sarjeta. Execução de serviços de limpeza de bocas de lobo e 

rede de drenagem, impedindo que o material sólido cause entupimento dos ramais e 

galerias, visando garantir o perfeito escoamento das águas pluviais. 

 



Rua Vereador Diomar Novaes: Execução de pavimentação nova, em 

uma área de 3.411,00m2, e implantação de 783,00ml de guia/sarjeta. 

 

Rua Joao de Deus Moraes: Execução de pavimentação nova, em uma 

área de 735,42m2, e implantação de 94,00ml de guia/sarjeta. 

 

Rua Antônia Benedita Leite: Execução de pavimentação nova, em 

uma área de 3.794,75m2, e implantação de 1.276,00ml de guia/sarjeta. 

 

Rua Maria Joaquina de Abreu: execução de recapeamento, 

realizando fresagem do pavimento asfáltico existente e aplicação de 5,00cm de 

Concreto Asfáltico em uma área de 8.736,07m2 de recapeamento. Execução de 

reforço de subleito em uma área de 1.867,90m2 com execução de geogrelha e 

aplicação de base betuminosa numa espessura de 20cm, executando fresagem 

profunda e reaproveitamento do material fresado. 

 

 

 

Ferraz de Vasconcelos, 17 de setembro de 2021. 
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