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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
Proponente/Tomador: Município de Altair-/SP          Operação nº:1070360-34 
Objeto: Recapeamento asfáltico em várias vias do Conjunto Habitacional Manoel 
Mendes Filho no Município de Altair.   
Programa: Planejamento Urbano 
Ministério: Ministério das Cidades 
 

Consistem na recomposição do pavimento asfáltico danificado através de 
limpeza, pintura ligante e recapeamento da pavimentação com utilização de 
equipamentos e materiais específicos dos serviços, além da sinalização horizontal e 
vertical das vias.   

 

1-  Placa da Obra 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, as medidas, 
proporções e demais orientações contidas no Manual visual de Placas e 
Adesivos de Obras atualizado e publicado no site da CAIXA.  

2- Limpeza 

             Consiste na limpeza do pavimento por meio manual com uma vassoura para 
os devidos  fins, e mecanizado por meio de jato a ar para remoção de materiais que 
possam prejudicar a adesão da massa asfáltica à base. Para estes materiais e 
demais serão removidos e transportados para bota-fora. 

3-  Pintura Asfáltica 

            A pintura de ligação ocorrerá através de imprimação com ligante, sobre a 
superfície devidamente impermeabilizada utilizando-se emulsão asfáltica catiônica 
Tipo RR-2C,com taxa de aplicação 1,0L/m2,com até 30% de recorte com água. 

 

4-  Capa Asfáltica 

           Enchimento com massa asfáltica C.B.U.Q(em dia pré-determinado),graduação 
“C”, até completar a altura superior do pavimento de modo que após a compactação 
a camada fique com um mínimo de 3,00 cm e com borda de 5cm de massa 
compactada sob o pavimento existente(de cada lado). 
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     Os locais onde estiverem sendo executados os serviços deverão ser 
devidamente sinalizado pela empreiteira com cones, placas(“trânsito impedido”, seta 
com indicação de desvio, ”homens trabalhando”) e eventualmente cavaletes, ficando 
a mesma responsável por eventuais acidentes  de qualquer natureza que venham a 
ocorrer. 

 

5- Sinalização Viária 

5.1 – Sinalização Viária Horizontal  

Será executada de acordo com Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
Volume IV do CONTRAN – Resolução nº236 de 11 de maio de 2007.  

Serão Pintados testos “PARE” (dimensões de 2,40 x 3,20), “linhas divisórias 

de fluxo” aplicadas em faixas de direção opostas serão aplicadas na cor amarela e 
linha de retenção, na cor branca N 9,5, conforme projeto de sinalização.  

Somente com o pavimento livre de partículas soltas, será executadas a 
sinalização horizontal definitiva com tinta retrorefletiva à base base de resina acrílica 
(Tipo PREMIUM – NBR 11862). As microesferas de vidro devem ser do tipo I – B 
(PREMIX) NBR 16184.  

 

5.2 – Sinalização Viária Vertical 

Placas de PARE 

Será executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
– Volume I do CONTRAN – Resolução nº180 de 26 de agosto de 2005 e “Sinalização 
Vertical de Advertência” – Volume II, aprovado pela resolução do CONTRAN nº243, 
de 22 de julho de 2007.  

Serão implantadas placas de “PARE” com área de 0,30m² cada, parafusadas 
em postes tubulares galvanizados de 2.1/2”m com dimensões de 3,20m cada, fixados 
no solo através de broca de diâmetro de 20 cm com 50 cm de profundidade, 
preenchida  com concreto FCK=20MPA, nos locais indicados no projeto de 
sinalização.   

Ao implantar os postes de sinalização vertical deverão ser verificadas todas 
as interferências visuais (árvores, equipamentos públicos, dentre outros) para que a 
sinalização vertical (placas) a serem implantadas tenham a maior visualização 
possível, maximizando seu uso e função.   
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A vida útil da placa de trânsito e do poste de aço galvanizado deverá ser de 
no mínimo 10 anos.  

Placas de identificação das ruas 

Serão implantadas placas metálicas esmaltadas com dimensão de 0,45m x 
0,25m cada, parafusadas em postes tubular de 2 ½” com 3,20 m cada, fixados no 
solo através de broca de diâmetro de 20 cm com 0,50 m de profundidade, preenchida 
com concreto de FCK = 20MPA, nos locais indicados no projeto de sinalização.   

A vida útil da placa indicativa de nome de via e do poste de aço galvanizado 
deverá ser de no mínimo de 10 anos. 

Placas de LOMBADAS 

Será executada de acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 
– Volume I do CONTRAN – Resolução nº180 de 26 de agosto de 2005 e “Sinalização 
Vertical de Advertência” – Volume II, aprovado pela resolução do CONTRAN nº243, 
de 22 de julho de 2007.  

Serão implantadas placas de “LOMBADA” com área de 0,20m² cada, 
parafusadas em postes tubulares galvanizados de 2.1/2”m com dimensões de 3,20m 
cada, fixados no solo através de broca de diâmetro de 20 cm com 50 cm de 
profundidade, preenchida  com concreto FCK=20MPA, nos locais indicados no 
projeto de sinalização.   

Ao implantar os postes de sinalização vertical deverão ser verificadas todas 
as interferências visuais (árvores, equipamentos públicos, dentre outros) para que a 
sinalização vertical (placas) a serem implantadas tenham a maior visualização 
possível, maximizando seu uso e função.   

A vida útil da placa de trânsito e do poste de aço galvanizado deverá ser de 
no mínimo 10 anos.  

  
Prefeitura do Município de Altair, 10 de fevereiro de 2021. 
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