
Município de Cachoeira Paulista
Vale do Paraíba - Estado de São Paulo

Objeto: Pavimentação em Estrada Vicinal
Programa: Agropecuária Sustentável
Gestor: Ministério da Agricultura e Pecuária
Tomador: Município de Cachoeira Paulista/SP
Contrato de Repasse: 107466'l-63/908898/2020

MEMORIAL DESCRITIVO

Apresentação

O presente memorial tem o objetivo de fornecer os elementos técnicos, especiÍicações
de serviços e _outros documentos necessários a execuçâo de serviços e obras de
PAVTMENTAÇAO.

Localização

Cons iderações

A empresa _ CONTRATADA vencedora da licitação deverá submeter-se a
FISCALIZAÇAO e aos projetos apresentados.
Os serviços deverão obedecer ao traçado, cotas, seÉes transversais, dime_nsões,
tolerância e exigências de qualidade dos materiais indicados pela FISCALIZAÇAO nos
Projetos e nas Especificações de Serviços.
Embora as mediçôes, amostragem e ensaios possam ser considerados como evidência
dessa observação, ficará a exclusivo critério da FISCALIZAÇÃO, julgar se os serviços
e materiais apresentam desvio em relação ao projeto e as especificações de serviços.
Sua decisáo, quanto aos desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser final.
A CONTRATADA não será responsável por danos que venham a ser causados no
serviço executado por empregados da PMCP, de outras Íirmas, concessionarias
públicas que não sejam suas subcontratadas ou dos serviços de utilidade pública,
sendo responsável pelos danos causados ao serviço por ela e pelas subcontratadas da
mesma.
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MEMORIAL DESCRITIVO

A CONTRATADA deverá, durante todo o tempo, proporcionar supervisáo adequada,
mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a sua
conclusão, dentro do prazo requerido no contrato.
Todo o pessoal da CONTRATADA e/ou das empresas subcontratadas deverá possuir
habilitação e experiência para executar adequadamente os serviços que lhe forem
atribuídos.
A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que
venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os
equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender as exigências dos
serviços e produzir qualidade e quantidade satisfatória dos mesmos. FISCALIZAÇÃO
poderá ordenar a remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento nâo
satisfatório.
Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificaçôes. Caso a
FISCALIZAÇÃO julgue necessário, poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação
de informaçôes, por escrito, dos locais de origem dos materiais acompanhados, quando
necessário, dos ensaios de laboratório.
A CONTRATADA deverá efetuar todos os controles necessários para assegurar que as
qualidades dos materiais empregados estão de conformidade com as especificaçôes.
Os ensaios e verificaçáo a seu cargo serão executados pelo laboratório designado pela
CONTRATADA ou, quando necessário e justificado, pelo laboratório designado pela
FrscALrzAÇÃo.

Segurança e conveniência pública

A CONTRATADA deverá durante a obra tomar o necessário cuidado em todas as
operações de uso de equipamentos para proteger o público e para facilitar o tráfego.
Nos locais onde os projetos exigirem que qualquer base, revestimento ou pavimento
sejam construídos, deverão ser Íeitos numa Íaixa de cada vez e a faixa que nâo estiver
sendo utilizada pelas obras deverá ser aberta ao tráfego público, sob controle e direção
única alternadamente, visando tão somente facilitar o tráfego.
Se a CONT_RATADA julgar conveniente poderá, com a prévia aprovaçâo da
FISCALIZAÇAO, e sem remuneração extra, utilizar e conseryâr varaantes para desviar
o tráfego do local das obras e serviço. Deverá, ainda, conservar em perfeitas condições
de segurança, pontes provisórias de desvios, acessos provisórios, cruzamentos com
ferrovias ou outras vias, etc.
Quando a FISCALIZAÇÃO exigir, a CONTRATADA deverá fornecer sinalizadores, a Íim
de possibilitar passagem do tráfego, sob os controles de direção única. Essa exigência
também não gerará nenhum tipo de remuneração extra.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O esquema de sinalização para proteção da obra e orientação dos usuários deverá ser
aprovado, primeiramente, pelo Departamento de Trânsito.
Não será permitido o derramamento de materiais resultantes de operação de transporte
ao longo das vias públicas. Acontecendo tal infraçáo, os mesmos deverão ser
imediatamente removidos pela e as expensas da CONTRATADA.
As operações de construção e ou serviço deverão ser executadas de tal forma que
causem o mÍnimo possível de transtornos e incômodo às propriedades vizinhas, às
obras ou serviços.
A CONTRATADA deverá prontamente instalar e manter as barreiras necessárias, sinais
vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalização de desvios e outros, em número
suficiente, bem como tomar todas as demais precauçôes necessárias para a proteção
do seu trabalho e segurança do público. Toda sinalização deverá rigorosamente seguir
os padrôes da legislaçáo vigente.

Disposições Gerais

Os serviços e obras deverão obedecer às plantas, desenhos, detalhes contidos no
projeto e aos demais elementos que a FISCALIZAÇÃO venha a Íornecer.
Eventuais divergências entre os elementos do projeto constatados pela Contratada,
deverão ser imediatamente levadas ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO para os
devidos esclarecimentos.
Todos os aspectos particulares do projeto serão em ocasiôes oportunas detalhadas
pela FISCALIZAÇÃO.
Durante o andamento das obras a CONTRATADA deverá manter, tanto quanto possível
o local de trabalho livre de obstáculos, detritos, etc., enfim tudo que restrinja a liberdade
de ação ou contrarie as normas de higiene ê segurança do trabalho.
Terminados os serviços ê antes da entrega definitiva da obra, a CONTRATADA deverá
remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes
dos serviços realizados.
A CONTRATADA deverá observar a legislação brasileira, bem como as Normas Gerais
de Trabalho.
A CONTRATADA não poderá interromper o funcionamento de qualquer serviço de
utilidade pública. Para isso deverá proteger, envidando todos os esforços e meios
possíveis, a plena integridade das instalaçôes relacionadas com tais serviços (água,
energia elétrica, telefonia, etc. .. . ).
Correrá por conta da Contratada, a reparação de todos os danos causados as
propriedades e utilidades públicas, devidos a imperícia ou imperfeição na execuçáo dos
serviços. Esses danos deverão ser reparados no menor prazo possível.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Quando, por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, a CONTRATADA
continuará responsável pela manutenção de todo o materaal existente no local e pela
segurança do canteiro de serviços contra acidentes com veículos e pessoas.

Responsabilidadê pelos serviços e obras

A FISCALIZAÇÃO deverá decidir as questôes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/serviço, do andamento, da interpretação
dos projetos e especificações e ao cumprimento satisfatório das cláusulas do Contrato.
E vedado o inÍcio_de qualquer operação de relevância sem o consentimento por escrito
da FISCALIZAÇAO ou sem a notificação por escrito da empresa CONTRATADA,
apresentada com antecedência suficiente parâ que a FISCALIZAÇÂO tome as
providências de inspeção antes do início das operações. Os serviços/obras iniciados
sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados pela FISCALIZAÇAO.
A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso aos trabalhos durante a execução do serviço/obra,
e deverá ter todas as facilidades razoáveis para poder determinar se os materiais e
mâo de obra empregada são compatíveis com as especificações.
A inspeção dos serviços/obra não isentará a CONTRATADA de quaisquer das suas
obrigações prescritas no Contrato.
Até que a FISCALIZAÇÃO náo seja notificâda por escrito sobre a aceitaçáo e entrega
Íinal dos serviços/obras, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos
mesmos e deverá tomar as precauções contra prejuízos ou danos que possam ser
causados por qualquer tipo de açáo proposital, e os danos deverâo ser reparados ou
restaurados pela CONTRATADA, exceto os involuntários ou lmprevisíveis fora de
controle humâno.
A empresa CONTRATADA só poderá usar materiais previamente aprovados pela
FISCALIZAÇAO e não deverá executar qualquer serviço/obra antes que as cotas e
alinhamentos tenham sido satisfatoriamente estabelecidos.
Os serviços/obras executados com materiais fora das especificaçôes/normas/projetos
deverâo ser removidos, substituídos ou reparados, obedecendo as instruçóes e a
maneira que a FISCALIZAÇÃO determinar, tudo por conta da CONTRATADA.
A CONTRATADA não deverá realizar qualquer serviço/obra de remoção, desvro ou
reconstrução de serviços de utilidade pública, antes de consultar a FISCALIZAÇÂO,
companhias de serviços públicos, autoridades e proprietários, a fim de determinar a sua
localizaçáo exata. A CONTRATADA deverá notificar por escrito as entidades acima
mencionadas, da natureza de qualquer serviço que possa afetar suas instalações,
serviços ou propriedades.
Antes do recebimento final dos serviços a via urbana deverá ser limpa e conservados
de quaisquer depósitos resultantes do serviço até que a inspeção final tenha sido feita.
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Município de Cachoeira Paulista
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MEMORIAL DESCRITIVO

Acompanhamento da Obra

A CONTRATADA deve realizar os seguintes procedimentos, propiciando orientação da
ordem cronológica dos serviços a serem realizados, bem como manutenção de
instrumentos legais (diário de obras) e comprovaçáo dos serviços realizados
(fotografias),
Apresentação semanal, até às 12 horas do primeiro dia útil de cada semana, os
seguintes documentos:

Ocorrendo fatos supervêniêntes, que acarretem em mudanças no cronograma
apresentado, as alterações devem ser antecipadamente informadas a
Fiscalização e devidamente anotadas no Diário de Obras.
Diário de obra referente à semana anterior, dividido por dia de trabalho,
apresentando anotações da Contratada a respeito dos serviços executados;
Relatório fotográÍico referente à semana anterior, dividido por serviço executado
(itens da planilha orçamentária), contendo 4 (quatro) fotos por serviço, no
mínimo.

Todos os documentos listados podem ser entregues em versão física (no Setor de
Projetos da PMCP) ou em mÍdia digital (encaminhada ao e-mail do fiscal do contrato).
Fornecer a Administração endereço de e-mail, tornando canal oficial entre Contratada
e Contratante, para envio de comunicados, ofícios e outros documentos oficiais.
Os e-mails devem possuir conflrmaçâo de recebimento, contendo no Assunto "RES:
assunto original do e-maif' e no corpo do e-mail o seguinte texto: 'Confirmo recebimento
do e-mail de 'Assunto oiginal do e-mail , recebido no dia dd/mm/aaaa.
A mediçâo deverá ser entregue contendo memória de cálculo, ensaios de controle
tecnológico, levantamentos e demais documentos, que possam elucidar as
quantidades informadas, além de atêndimento aos padrôes de qualidadês.
Fornecimento, ao final da obra, o respectivo projeto As built ao Íiscal do contrato, caso
tenha havido alguma alteraçáo no projeto inicial, sendo a entrega requisito para
emissão do Termo de Recebimento Provisório.

Pagamento
O pagamento será realizado após a mediçâo dos serviços executados e aferidos pela
GIGOV/SJ
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Município de Cachoeira Paulista
Vale do Paraiba - Estado de São Paulo

Objeto: Pavimentação em Estrada Vicinal
Programa: Agropecuária Sustentável
Gestor Ministério da Agricultura e Pecuária
Tomador: Município de Cachoeira Paulista/SP
Contrato de Repasse: 1074661-63/908898/2020

1. PAVTMENTAçÃO

1.1 PLACA DE IDENT\F\CAçAO PARA OBRA- COD. CDHU-181: 02.08.020

A placa será em chapa de aço galvanizado e conter as informações como: objeto, valor,
data de início e término, e terá 2,00m x 1,25m de dimensão, seguindo os padrôes do
Manual visual de placas e adesivos de obras, devendo ser instalada em local visível
próximo à obra.

Link do manual
https. //www. caixa.qov. br/Downloads/qestao-urbana-man ual-visual -olacas-ades VOS.

obras/Manual PlacadeObras 2020 v7.pdÍ

1.2 ABERTL,RA DE CATXA ATÉ 25 CM, tNCLUt ESCAVAçÃO COMPACTAçÁO,
IRATVSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO - COD. CDHU-181: 54.01.400

Será medida por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas
dimensôes especificadas em projeto, com profundidade variável até 25 cm (m'?). O item
remunera o fornecimento dos equipamentos e mão-de-obra necessários para a
execu$o dos serviços: corte e homogeneização do solo, para camadas até 25 cm de
profundidade; compactação igual ou maior que 95%, em relaçáo ao ensaio do proctor
normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às
características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade,
inferior a 2olo e à espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superfÍcie,
admitindo-se cortes, quando necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico
e ensaios geotécnicos.
Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverá obedecer às
especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180,
NBR 7181 e NBR 7182.
Remunera também os serviços: mobilização e desmobilização: carga mecanizada do
solo excedente, após a compactação e o nivelamento: transporte interno a obra, num
raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento
ou secagem, compactaçâo e acabamento dos materiais importados, realizadas na pista
ou em central de mistura, devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades
que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada.
Os materiais de base seráo explorados, preparados e espalhados de acordo com
Especificações Complementares.
Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final
superior a 20 cm, estas seráo subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas
excedêndo a espessura de 20 cm. A espessura mínima de qualquer camada de base
será de 15 cm, após a compactaçâo.
O grau de compactação deverá ser, no mínimo, 100%, em relaçáo a massa especificâ
aparente, seca, máxima, e o teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio
cilado 2 o/o.

Não será permitida a execução em dias de chuva,

1.4 EXECUçÃO DE PAVTMENTO ,NTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURÁ I CM. AF 12/2015 - COD. SINAPI: 92394

Os materiais empregados na execução desse revestimento deverâo atender as
especiÍicaçóes da NBR 9781 e as seguintes características e requisitos de qualidade.
Para assentamento dos blocos deverá ser colocado sobre a sub-base um colcháo de
areia, que após compactado deverá ter espessura uniforme e igual de acordo com o
projeto.
O concreto das lajotas deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água. O
cimento Portland pode ser de qualquer tipo e classe, devendo obedecer às NBR 5732,
NBR 5733, NBR 5735 e NBR 5736. Os agregados devem ser naturais ou artiÍiciais
obedecêndo a NBR 72í 1. A água utilizada na fabricaçáo deverá ser isenta de teores
nocivos de sais, ácidos, álcalis ou materiais orgânicos. E permitido o uso de aditivos,
desde que não provoquem efeitos prejudiciais ao concreto, devidamente comprovados
por ensaios específi cos.
As lajotas, que serão do tipo sextavadas, deverão ser fabricadas por processos que
assegurem a obtenção de um concreto homogêneo e compacto.
A resistência característica estimada a compressão, calculada de acordo com o item
6.5 da NBR 9781, dêve ser: maior ou igual a 35 MPa, para âs vias públicas de trafego
caracterizadamente leve ou médio. As Lajotas deverão apresentar textura homogênea
e lisa, sem Íissuras, trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu
assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou desempenho. Náo serão aceitas
lajotas que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao processo de
fabricação. As Lajotas deveráo ter uma espessura de 10 cm com uma variaçâo máxima
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de 5 mm na altura e 3 mm no comprimento e largura das peças. Deverá ser empregada
areia regular para o colchão de assentamento e rejuntamento das peças com areia ou
pó de pedra.
Sobre a base devidamente preparada e após liberada pela fiscalização será espalhada
uma camada de areia numa altura que após regulada resulte í0 cm. Essa camada de
areia será definida com o emprego de réguas de 3 cm de comprimento espaçadas de
2 m, posicionadas longitudinalmente de conformidade com os pêrfis longitudlnal e
transversal de projeto e que servirão de guias para a regularizaçâo da areia.
O assentamento das lajotas de concreto deverá ser feito do centro para os bordos,
colocando-se verticalmente de cima para baixo a fim de, em evitando o arrastamento
da areia para as juntas, permitir espaçamento mÍnimo entre as lajotas assegurando
assim um bom travamento. Nessa fase não será pêrmitida o remanejamento da
superfície da areia já regularizada com a finalidade de ajustar eventuais diferenças nas
alturas das lajotas.
Os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes ou junto aos meios fios
ou tentos deverão ser preenchidos com areia ou uma massa de cimento, conforme
especificado pela fiscalização.
A seguir será feito o rejuntamento de toda a área com areia media ou pó de pedra isento
de pedrisco (peneirado) por varri@es sucessivas até a perfeita tomada das juntas. A
seguir, remove-se o excesso de material de enchimento e se dá início a operação de
rolagem com rolo vibratório leve, inicialmente e sempre no sentido transversal da via o
rolo e operado sem vibrar. Após ter havido a acomodaçâo das peças e concluída a
rolagem por vibração.
Antes da entrega ao trafego deve ser feito um rejuntamento complementar e removido
o excesso de material.
As peças constituintes do lote, devem ser inspecionadas visualmente objetivando a
identificação de peças com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o
desempenho estrutural ou a estética do pavimento. Na inspeção visual o lote será
rejeitado se Íorem constatadas mais de 10 % de peças defeituosas.
Será facultado a firma empreiteira a substituição das peças defeituosas e o lote aceito,
desde que cumpra as exigências quanto a resistência característica e dimensôes
mínimas exigidas.
As Lajotas não deverão apresentar nâs dimensões da superfície, variações superiores
a 3 mm no comprimento e largura das peças.
A espessura das lajotas deverá ser de I cm, não sendo toleradas variações superiores
a5mm.
Quanto ao desempenho das faces não seráo toleradas variações superiores a 3 mm,
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Quando mais de 10 7o das lajotas da amostra não preencher as condições desta
especifica$o, o lote será recusado. Será permitido a firma empreiteira a retirada das
peças defeituosas e a reapresentaÉo do lote recusado para novo exame.
O ensaio de resistência a compressáo deve ser executado de acordo com a NBR-9780.
A resistência característica a compressão, calculada de acrrdo com o item 6.5 da NBR
- 978'1, deve ser maior ou igual a 35 MPa.

Deveráo ser executadas guias e sarjetas extrusadas, em trecho reto, com seção
equivalente as descritas no projeto e com resistência igual ou maior que 20 MPa, ao
longo de todo o perímetro da área, com o perfil 45 cm, resultando assim em uma
sarjeta de 30 cm.
Guias (meio fio extrusado): O fundo da caixa para assentamento das guias e sarjetas,
deverá ser compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar
perfeitamente alinhado e nivelado para proporcionar a maior regularidade possível em
alinhamento e perfil. Em todo o perímetro da via deverão ser executadas guias
extrusadas conforme as dimensões do projeto. As guias deverão estar perfeitamente
prumadas, alinhadas e niveladas. Deverão ser rejuntados com argamassa de cimento
e areia, traÇo 1:4 e escoradas convenientemente. O concreto a ser utilizado, nas guias
extrusadas com equipamento apropriado, bem como o da sarjeta, será usinado e
deverá atingir o Fck de 20 MPa aos 28 dias. Durante o período da cura, o concreto
deverá ser umedecido adequadamente de maneira a evitar o aparecimento de fissuras
decorrentes da retração do material. Rejunte e acabamento: no caso da e)Írusão
deverá ser executada uma junta de dilataçáo de 5 mm e profundidade í5 mm na face
superior da peça, à cada '10 (dez) metros. Deverá ser aplicada argamassa de cimento
e areia, se necessário, concomitantementê com a extrusão, para se obtenha uma
superfície lisa e acabada.
Sarjetas (conjugada extrusada): O acabamento da superfície da sarjeta deverá ser
executado no próprio concreto, não sendo admitida a adiçâo de argamassa, visando
eliminar rugosidades provenientes da má execução dos serviços, caso em que o
serviço deverá ser refeito. A sarjeta deverá ser de concreto fck 20MPa, produzi
mecanicamente, moldada "in loco", tendo as dimensôes de acordo com o projeto. As
sarjetas deveráo ter um caimento de 3% para a guia e ter um acabamento
desempenado.
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1.5 GU|A (ME|O-F|O) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA
tN LOCO EM TRECHO RETO COM EXrRUSORA,45 CM BASE (15 CM BASE DA
GIIIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - COD. SINAPI:
94267
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A sarjeta revestida de concreto deverá ser moldadas "in loco" atendendo ao disposto
no projeto. O preparo e regularização da superfície de assentamento serâo executados
com operação manual ou mecânica envolvendo corles, aterros ou acertos, de forma a

1.6 GULA (ME|O-F|O) E SARJETA CONJUGADOS DE CO|úCRETO, MOLDADA
lN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA,4s CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - COD. SINAPI:
94268

1.7 EXECUçÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA tN LOCO
EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTTIRA. AF 06/2016 - COD. SINAPI:

Deverão ser executadas guias e sarjetas extrusadas, em trecho curvo, com seção
equivalente as descritas no projeto e com resistência igual ou maior que 20 MPa, ao
longo de todo o perímetro da área, com o perfil 45 cm, resultando assim em uma
sa rjeta de 30 cm.
Guias (meio Íio extrusada): O fundo da caixa para assentamento das guias e sarjetas,
deverá ser compactado de forma adequada para permitir a estabilidade, e estar
perfeitamente alinhado e nivelado para proporcionar a maior regularidade possível em
alinhamento e perfil. Em todo o perímetro da via deverão sêr executadas guias
extrusadas conforme as dimensões do projeto. As guias deverão estar perfeitamente
prumadas, alinhadas e niveladas. Deverão ser rejuntados com argamassa de cimento
e areia, traço 1:4 e escoradas convenientemente. O concreto a ser utilizado, nas guias
extrusadas com equipamento apropriado, bem como o da sarjeta, será usinado e
deverá atingir o Fck, de 2Q MPa aos 28 dias. Durante o período da cura, o concreto
deverá ser umedecido adequadamente de maneira a evitar o aparecimento de fissuras
decorrentes da retraçáo do material. Rejunte e acabamento: no caso da extrusão
deverá ser executada uma junta de dilataçáo de 5 mm e profundidade '15 mm na face
superior da peça, à cada 10 (dez) metros. Deverá ser aplicada argamassa de cimento
e areia, se necêssário, concomitantemente com a extrusão, para se obtenha uma
superfÍcie lisa e acabada.
Sarjetas (conjugada extrusadas): O acabamento da superfície da sarjeta deverá ser
executado no próprio concreto, não sendo admitida a adi$o de argamassa, visando
eliminar rugosidades provenientes da má execução dos serviços, caso em que o
serviço deverá ser refeito. A sarjeta deverá ser de concreto fck 20MPa, produzido
mecanicamente, moldada "in loco", tendo as dimensôes de acordo com o projeto. As
sarjetas deverão ter um câimênto de 3% para a guia e ter um acabamento
desempenado.
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atingir a geometria projetada para cada dispositivo. A superfície de assentamento
deverá resultar firme e bem desempenada. Para marcação da localização das valetas
serâo implantados gabaritos constituÍdos de guias de madeira servindo de referência
para concretagem, cuja seçâo transvêrsal corresponde as dimensões e forma de cada
dispositivo, e com a evolução geométrica estabelecida no projeto, espaçando-se estes
gabaritos em 2m. A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o
lançamento do concreto em panos alternados. O espalhamento e acabamento do
concreto será feito mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma
régua que, apoiada nas duas guias adjacentes permitirá a conformação da sarjeta a
seção pretendida. A retirada das guias dos panos concretados será feita logo após
constatar-se o inÍcio do processo de cura do concreto. O espalhamento e acabamento
do concreto dos panos intêrmediários será feito com apoio da régua de desempeno no
próprio concreto dos panos adjacentes. A cada segmento com extensáo máxima de 12
m será executada uma junta de dilatação, preenchida com cimento asfáltico aquecido,
de modo a se obter a fluidez necessária. O concreto utilizado deverá ter resistência
mÍnima de 20 MPa, nâo se permitindo o lançamento após mais de t hora do seu
preparo, e nem o sêu retemperamento. O controle qualitativo dos dispositivos será feito
de forma visual avaliando-se as características de acabamento das obras executadas,
acrescentando-se outros processos de controlê, para garantir que não ocorra prejuÍzo
a operaçáo hidráulica da sarjeta.

Cachoeira Paulista, 23 de junho de 2021 .

Anderso n unes Braga Antoni os Mineiro
Engen iro Civil P Municipal
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