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MEMORIAL DESCRITIVO 

CICLOVIA 

 

1. OBJETIVO  

  

O presente documento tem por objetivo orientar, regulamentar e tanto quanto 

possível, determinar e caracterizar perfeitamente as disposições de natureza executiva a 

serem observadas no desenvolvimento dos serviços referentes a Ciclovia com extensão 

de 787,00 metros no município de Paial – SC. 

   

2. GENERALIDADES  

  

Nos itens que houver omissão se obedecerá ao que for determinado pela 

Fiscalização, dentro das demais especificações. A Fiscalização será realizada por 

profissionais da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas e/ou profissional 

autorizado pelo município de Paial/SC, designados para tal função.  

Toda mão de obra e todos os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às 

especificações correspondentes. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas 

técnicas. Toda a mão de obra e materiais ficarão sujeitos a aprovação por parte da 

Fiscalização.  

É de total responsabilidade da empresa executante da obra com total conhecimento 

dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos, normas de trabalho 

e impressos.  
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3. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES  

  

3.1. INSTALAÇÃO DA OBRA  

As providências necessárias para as ligações provisórias, deverão ser antecipadas 

a sua execução, principalmente as que implicarem em permissões ou licenciamentos. E 

deverão receber manutenção necessária para que sua operação ocorra de maneira segura 

pela contratada.  

Todas as ligações deverão estar em conformidade com as normas das 

concessionárias prestadoras dos serviços, bem como da Prefeitura Municipal de Paial.  

 

3.2. EXECUÇÃO  

A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da 

obra, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento.  

Equipamentos de Proteção Individual.  A empresa executora deverá providenciar 

equipamentos de proteção individual, EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento 

de cada etapa dos serviços, conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 

do MT, bem como os demais dispositivos de segurança. 

Equipamentos de Proteção Coletiva. A empresa executora deverá providenciar 

além dos equipamentos de proteção coletiva também projeto de segurança para o canteiro 

em consonância com o PCMAT e com o PPRA específico tanto da empresa quanto da 

obra planejada. 

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa 

executora deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o 

período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela Fiscalização. 
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3.3. RESPONSÁBILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a 

execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem  como o 

fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, 

andaimes, guinchos e etc. para execução ou aplicação na obra; 

Deve também: 

· Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 

especificações e projetos; 

· Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela 

mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas; 

· Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas; 

· O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e 

adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

· Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e 

execução). Os modelos da placa serão fornecidos pela fiscalização após a contratação, a 

serem disponibilizadas junto ao alinhamento do terreno, antes do início dos serviços; 

· Fornecimento de ART de execução de todos os serviços. 

3.4. INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS 

Em espaço a ser acordado com a Fiscalização, deverá ser executado abrigo 

provisório para depósito de materiais, fechado e coberto, cabendo à contratada, a 

respectiva manutenção, a responsabilidade da guarda, a integridade e sua limpeza. 
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3.5 LIMPEZA DO TERRENO E DA OBRA  

A empresa executora, ficará responsável pelo serviço limpeza e de terraplanagem 

no terreno e serviços de abertura de valas.  

Compete a empresa construtora os serviços de limpeza geral da obra, objetivando 

um bom desempenho na execução dos serviços e boa funcionalidade do canteiro de 

obras.  

É de responsabilidade do executante definir a solução adequada aos esgotos e 

resíduos sólidos (lixo) dos canteiros. A empresa construtora deverá proceder durante o 

período de execução da obra a remoção periódica dos detritos, entulhos que venham 

acumular-se no interior da obra e ao entorno da mesma.  

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado devendo ser feita 

imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em 

geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser usada pelo 

contratante.  

  

4. PREPARAÇÃO DO SOLO 

O solo deverá ser previamente preparado através de escavações e aterros de modo 

a manter o adequado nivelamento e inclinação para o posterior percurso dos ciclistas.  

 

4.1. FUNDAÇÃO 

Deverão obedecer ao projeto estrutural e respeitarão a tensão admissível do solo 

e as recomendações para concreto armado, assim como as normas técnicas específicas.  

Será executado estacas com diâmetros de 25mm no trecho com extensão de 

97,00m, alguns trechos com pilares e sobre estes será executada a viga de baldrame, e 

laje treliçada com malha de aço, e muro em bloco de concreto, conforme especificações 

em projeto. Todas as estruturas dessa extensão serão executadas em concreto armado e 

suas dimensões serão de acordo com o projeto.  
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4.2. PAVIMENTAÇÃO 

O percurso da obra será composto em sua maior extensão pela ciclovia, que 

acompanharão paralelamente a Rodovia SC-157, com mudanças de distanciamento ao 

longo do percurso, de acordo com o projeto. 

A ciclovia se manterá com largura conforme projeto. Para a execução da ciclovia 

deverá haver preparação do subleito, colocação de guias, distribuição de sub-base 

granular, e concretagem. 

Meio – fio simples estes são limitadores físicos da plataforma rodoviária, com 

diversas finalidades, entres quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos 

efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, 

decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre 

os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, 

conduzindo os deflúvios para os pontos previamente escolhidos para lançamento. Neste 

projeto tão previstos meios-fios de 12cm de largura por 30cm de altura, pré-moldados, e 

assentados de forma que o espelho final seja de 15cm, o detalhe e informações adicionais 

devem ser observados no projeto de pavimentação. 

A sarjeta tem finalidade de captar as águas de superfície direcionando-as aos 

dispositivos de captação e condução, de forma a proteger as áreas superficiais, detalhe de 

execução em projeto. 

 
4.3. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

As sinalizações servem para transmitir mensagens de perfil permanente. Deste 

modo, haverá sinalização horizontal no percurso da ciclovia por meio de pinturas no piso 

de concreto de acordo com a simbologia apresentada em projeto. Como meio de isolar 

pistas estarão distribuídos segregadores entre a via SC 157 e a ciclovia, conforme projeto. 

Quanto a sinalização vertical, estará distribuída ao longo da área de intervenção por placas. 

 
 
 
 

 
4.4. VEGETAÇÃO 
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Ao longo da área de intervenção estarão presentes entre a ciclovia árvores tipo 

palmeira, a cada 10 metros, conforme especificações em projeto.  

 
4.5. LIMPEZA DA OBRA 

Após o término da obra todo o ambiente deverá ser limpo e organizado de modo 

que fique disponível para uso da população. 

5.          GARANTIA 

Os serviços executados terão garantia com base no Código Civil, Código de 

Defesa do Consumidor, e contrato existente entre as partes.  

6.           RECEBIMENTO 

Os serviços serão considerados como recebidos, após todos os serviços executados 

forem previamente testados na presença da Fiscalização.  

Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada 

apresentar comunicação escrita informando o fato à Fiscalização, a qual competirá, a 

verificação dos serviços executados, para fins de emissão de Termo de Recebimento 

Provisório.  

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será 

lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, 

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido 

devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências 

observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações e inconformidades que 

porventura forem identificadas.  

O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a contratada, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

força das disposições legais em vigor (Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002).  

 

 

7.            FISCALIZAÇÃO 
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Todo o serviço e material aplicado estarão sob a rigorosa e ilimitada Fiscalização 

do setor competente do município, podendo não aceitar material que não condizer com a 

qualidade técnica exigida, bem como os profissionais envolvidos na execução dos 

mesmos. As atividades de Fiscalização serão consignadas em “Relatórios Diários de 

Obra” acompanhada pelo supervisor técnico responsável da contratada. Fica sob a 

responsabilidade da Fiscalização e da contratada:  

  

1º.: Esclarecer dúvidas apresentadas pela contratada;  

2º.: Avaliar o andamento e execução dos serviços;  

3º.: Determinar providências, quando necessárias, a serem tomadas;  

4º.: Controlar os serviços prestados;  

5º.: Outros fatos que julgar conveniente registrar.  

 Obs.: A atuação ou eventual omissão da Fiscalização, durante a realização dos 

trabalhos ou aceite dos serviços, não altera a responsabilidade da contratada de acordo 

com a legislação civil e penal.  

 Paial, 30 de março de 2022.  
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