PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS – SUOB
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E CUSTOS DE OBRAS - COPECO

MEMORIAL DESCRITIVO
O presente memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer os serviços, fixando
métodos construtivos a ser empregados na execução dos serviços de acordo com a
planilha orçamentária dos Serviços de micro revestimento a frio em ruas e avenidas do
município de São Luís - MA, anexa a este processo.
A PLANILHA
A planilha orçamentária foi elaborada de acordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) para construção civil, e foi elaborada conforme caderno de
Encargos do SINAPI.
ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO:
O serviço será executado em pontos estratégicos na cidade de São Luís conforme
projetos em anexo.
SERVIÇOS PRELIMINARES:
0101 – Recolher Taxas do CREA-MA
0102 – Instalar placa indicativa
0103 – Mobilizar equipamentos e pessoal
0104 - Administração
0105 – Desmobilizar equipamentos e pessoal
MEMORIAL DESCRITIVO
Legalização - Cabe a CONTRATADA a legalização do serviço junto aos órgãos
competentes como: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA –MA,
prefeitura Municipal de São Luís e aos demais órgãos necessários.
Mobilização / Desmobilização - Mobilizar todos os equipamentos, utensílios,
ferramentas e mão-de-obra necessários à completa e perfeita execução dos serviços
objeto deste projeto.
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Administração Local- Será constituída por uma equipe por: Engenheiro e encarregado
geral.
Instalar a Placa - Deverá ser fixada no canteiro do serviço uma placa padrão de
identificação de acordo com o modelo fornecido por esta secretaria MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP, confeccionada em material resistente a
intempéries;
Demolição e Retiradas - A CONTRATADA procederá a um detalhado exame e
levantamento do pavimento a ser demolido.
Tapa buracos em CBUQ - Deverá ser realizada recuperação em trechos de pavimentos
em ruas e avenidas que se constituem logradouros diversos na cidade de São Luís do
Maranhão, visando proporcionar condições mais seguras de tráfego para pedestres e
veículos que necessitam trafegar em vias públicas.
A execução de tapa-buracos será composto por 3 fases, onde a primeira fase será
realizada através de requadramento com posterior limpeza do buraco, eliminando as
partículas solta.
A segunda se dará através do enchimento do buraco com massa asfáltica aquecida. Este
procedimento será executado com aplicação manual.
Por fim condiciona-se a compactação com rolo tipo tandem, objetivando a unificação e
fixação do material.
Micro-revestimeto a frio Micro-flex-2,5mm - Deverá ser realizada recuperação em
trechos de pavimentos em ruas e avenidas que se constituem logradouros diversos na
cidade de São Luís do Maranhão, visando proporcionar condições mais seguras de
tráfego para pedestres e veículos que necessitam trafegar em vias públicas.
A mistura deverá ser preparada em temperatura ambiente em usina apropriada,
constituída de agregado, material de enchimento (filler) se necessário, e emulsão
asfáltica do tipo catiônica de ruptura média RR-1C.
Não será permitida a execução desse tipo de serviço em dias de chuva.
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A usina deverá ser equipada com um misturador tipo PUG-MILL, com eixo duplo
conjugado, provido de palhetas reversíveis, ou outro tipo de misturar capaz de produzir
uma mistura uniforme.
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de
pavimentadoras automotrizes. Quando não houver a possibilidade de utilização de
pavimentadoras, ou quando o pré-misturado for estocado em montes ao longo do
trecho, é recomendada a utilização de motoniveladoras.
Os equipamentos de compactação serão constituídos por rolo liso vibratório ou rolo
pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem.
Antes de iniciar a construção da camada de pré-mistura com emulsão asfáltica tipo RR1C, a superfície deve está limpa e pintada e imprimada. Sendo decorridos mais de sete
dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter havido
trafego sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação coberta com
areai, pó-de-pedra ou outros, deve ser feita uma pintura de ligação.

