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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

A obra consistirá na construção de EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA em uma área total de 

pavimentação de 6.299,51 m² e extensão de 795,31 m, com as seguintes 

características principais: ADMINISTRAÇÃO contemplando (administração de obra), 

SEGURANÇA DO TRABALHO contemplando (PGR e PCMSO); SERVIÇO 

PRELIMINARES contemplando (placa de obra e execução de depósito em canteiro), 

TERRAPLENAGEM contemplando BOTA-FORA (Serviços topográficos, Esc. Carga 

e transporte de material de 1ª c., carga e descarga mecânica de solo, transporte 

comercial com caminhão basculante), BASE E SUB BASE contemplando 

(Regularização do subleito, escavação mecânica, carga, manobra e descarga, 

transporte com caminhão basculante, execução e compactação de sub-base, 

execução e compactação de base, imprimação com asfalto diluído, pintura de 

ligação, concreto asfáltico – Faixa A e transporte de mistura betuminosa a quente 

com caminhão caçamba); PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ com execução de 

pavimento em CBUQ com 5 centímetros de espessura, FORNECIMENTO DE 

INSUMOS ASFÁLTICOS contemplando a aquisição de CM 30, RR1C e CAP 50/70, 

OBRAS COMPLEMENTARES contemplando (guia e sarjeta conjugados de 

concreto, pintura de faixa de pedestre, faixa central e de bordos, placa de 

regulamentação R1, placa de advertência, fornecimento e suporte de metálico e piso 

tátil direcional e/ou alerta) e CALÇADAS contemplando (escavação mecânica de 

vala em material de 1a cat., Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão 

basculante de 6m³, transporte com caminhão basculante de 6m³, reaterro e 

compactação e execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo 

rolado) preparo mecânico e alvenaria de vedação em blocos cerâmicos. 
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O BDI adotado é de 23,38 %.  
  

É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 
materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao 
cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos 
fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos 
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os 
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas, 
normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por 
todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, 
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários. 

 
Todos os ensaios necessários para a execução deverão preceder de 

relatórios técnicos, sendo os mesmos registrados no CREA sua responsabilidade 
técnica. 

 
 
 
 

           Extensão: 795,31 m  
Área pavimentação: 6.299,51 m² 
Custo da obra sem BDI: R$ 975.160,64 
Custo da obra com BDI: R$ 1.216.194,65 
Custo por m²: R$ 193,06 

 
 

 

 

Vale do Anari - RO, setembro de 2022. 
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