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Local: Rua Duque de Caxias, Travessa Guaporé, Av. Primo Alberto 

Bodanese e Rua Marechal Deodoro 
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Proprietário: Município de Quilombo 

Obra: Execução de passeios públicos com blocos intertravados de concreto PAVER 

Local: Rua Duque de Caxias, Av. Primo Alberto Bodanese, Travessa Guaporé e Rua 

Marechal Deodoro 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 O presente memorial descritivo refere-se à execução de passeios públicos com 

bloco intertravado de concreto PAVER, num total de 3.482,30 m². 

 Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas 

Técnicas e especificações de execução da ABNT. 

 A contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para a 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, 

fornecendo os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente. 

 A contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não 

serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 Placa de obra 

 

Deverá ser fornecida e instalada placa de obra conforme padrão do município em local 

visível. 

 

1.2 Demolições, remoções e limpeza do terreno 

 

 

A empresa contratada ficará encarregada de executar a remoção de materiais, demolição 

de entulhos, nivelamento no local de implantação da obra. 
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1.3 Movimentos de terra 

 

Toda movimentação de terra deverá ser executada pela empresa contratada, tratando-se 

de serviços simples, tais como rebaixos de meio-fio e patamares ao nível do leito 

carroçável e pequenas correções que se mostrarem necessárias. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

2.1 Pavimentação 

 

Execução de passeios públicos conforme projeto anexo, a ser executado na Rua Duque 

de Caxias, Av. Primo Alberto Bodanese, Travessa Guaporé e Rua Marechal Deodoro, 

composto de pavimento intertravado com blocos de concreto vibro prensado (paver), nas 

dimensões de 200x100x60mm e 200x100x40mm, com faixas podotáteis cor vermelha, 

com dimensões de 400x400x60mm e 400x400x40mm, todos com resistência à 

compressão mínima de 35 MPa, e produzidos de acordo com as especificações das 

Normas NBR 978/ NBR 9781 da ABNT. 

As execuções dos passeios deverão seguir os projetos anexos e, em caso de dúvidas, 

consultar a NBR 9050/2015, assim como a fiscalização técnica do município. 

 

2.2 Preparação do terreno 

 

Para os terrenos que já possuem pavimentação, a mesma deverá ser removida, e preparada 

a nova base de assentamento. 

Nos locais onde o solo for escavado, em especial para retirada de árvores e/ou mobiliários 

urbanos, como: postes, lixeiras, floreiras, etc., preencher com pedra e brita de tamanhos 

variados. Compactar bem o solo com soquete ou com uma placa vibratória. 

Deverá ser verificado a inclinação lateral que deverá estar entre o limite de 2%, em 

direção à rua. 
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2.3 Execução da base 

 

Em pavimento intertravado com blocos de concreto vibro prensado, inicialmente deve-se 

preparar o terreno, ou seja, fazer uma base para assentamento, sobre o solo natural 

compactado. 

Sobre o solo compactado espalha-se uma camada de areia industrial, com espessura de 

6,00cm devidamente compactada, que formará a base. Verificar o nivelamento da base 

de assentamento, e iniciar a colocação das peças, conforme layout. 

Após a colocação das peças, conforme o layout, espalhar areia fina bem seca até o 

preenchimento total das juntas. Varrer o excesso de areia e passar a placa vibratória sobre 

o pavimento, para melhora o encaixe entre as peças. 

 

2.4 Obstáculos 

 

Todo e qualquer obstáculo, tais como telefone público, postes, lixeira, etc., deverá ser 

sinalizado com faixas podotáteis, atendendo a NBR 9050/2015. 

 

 

 

Quilombo, 03 de outubro de 2017. 

 


