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OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO  E VIAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 

UBALDINO KRUGUER KM 90 NORTE.  

  

LOCAL: ESTRADA VICINAL DO KM 90 NORTE, AS MARGENS DA BR-230 

RODOVIA TRANZAMAZÔNICA – MEDICILÂNDIA-PA.    

  

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILANDIA  
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO  

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto básico, tem como finalidade 

de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como a 

sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto básico e suas 

particularidades.  

2.  GENERALIDADES  

Os serviços serão executados na estrada vicinal do km 90 norte, neste Município de 

Medicilândia, Estado do Pará. Todos os serviços técnicos de planejamento, serão realizados por 

profissionais especializados de acordo com a especificidade do serviço.  
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Este documento, contém as diretrizes que nortearam seu projeto arquitetônico, bem 

como apresenta as especificações e procedimentos adequados à sua boa execução. A 

intervenção, tem como objetivo garantir o melhor uso desta infraestrutura, para o 

desenvolvimento de ações que busquem a melhoria na trafegabilidade dos munícipes.  

  

2.1 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS  

  

2.1.1 Localização   

Medicilândia  é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente à Mesorregião 

do Sudoeste Paraense. Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 03º26'46" sul e a uma 

longitude 52º53'20" oeste, estando a uma altitude de 151 metros.  

2.1.2 Municípios limítrofes  

   Altamira, Brasil Novo e Uruará.  

2.1.3 principal rodovia  

 BR 230 – TRANSAMAZÔNICA.  

2.1.4 Distância média dos municípios de referência  

 Belém – 971 km;  

 Santarém – 322 km;  

 Itaituba – 407 km;  Altamira – 90 km.  

  

3. JUSTIFICATIVA  

Medicilândia está localizada na região Oeste Estado do Pará. Sua população estimada 

de acordo com o IBGE 2021 é de 32.347 pessoas, destes aproximadamente 16.500 residem na 

área urbana e os demais na área rural (14.847 habitantes). Possui área de 8.272,583 km² 

representando 0.663% do Estado, 0.2147% da Região e 0.0974% de todo o território brasileiro.  

É um município com forte destaque à sua capacidade de produção agrícola e agropecuária com 

evidência especial à produção cacaueira que devido sua alta produtividade Medicilândia e 

reconhecida nacionalmente como “Capital Nacional do Cacau" e serve de palco para um festival 

anual chamado Cacaufest. A realização desse evento, visa mostrar as potencialidades da 

cacauicultura do Estado do Pará e da região da Transamazônica, especialmente do Município 

de Medicilândia, que hoje responde por aproximadamente 45% da produção de Cacau do Estado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
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do Pará beneficiando em torno de 2500 agricultores envolvidos nessa importante cadeia 

produtiva, predominando a exploração dessa atividade em regime de agricultura familiar. O 

município se destaca no Agronegócio Nacional como o maior produtor de cacau, detentor da 

maior produtividade do mundo, com 1.140 Kg/há, gerando ainda 16.400 empregos diretos e 

65.600 indiretos, até o ano de 2018 não havia um local adequado no município para a realização 

do festival do produtor rural, esse festival era realizado as margens da rodovia transamazônica, 

o que trazia grandes perigos e desconforto aos participantes do evento.  

    

No ano de 2019 o município realizou a construção do Parque de Exposição da cidade 

o qual foi nomeado como Parque de Exposição Ubaldino Krueger, homenageando in memoria 

um pioneiro do município. O local com estrutura para grandes eventos é disponibilizado para a 

realização de todos as programações realizadas pelo município e está localizado a 5 km da 

cidade na vicinal do km 90 Norte. O intuito desta municipalidade hoje é viabilizar o acesso ao 

parque de exposição otimizando o percurso com pavimentação, iluminação e sinalização. A 

pavimentação da via de acesso ao parque de exposição irá   proporcionar conforto à população 

o qual faz uso do espaço, irá proporcionar níveis satisfatórios de segurança durante a 

trafegabilidade devido a via de mão dupla e da sinalização do percurso.  

4. ABERTURA E PREPARO DE CAIXA  

O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, 

designado pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, não apresente 

Características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base de pavimento 

asfáltico.  

5. CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA  

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida 

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características 

granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para servir de 

base de pavimento asfáltico.  

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no 

máximo 25%.  
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6. MELHORIA DO SUB-LEITO  

De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92 A 

superfície do subleito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do 

leito carroçável. A compactação do subleito deverá ser feita por compactadores auto 

propulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 

100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os compactadores auto 

propulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.  

    

7. PREPARAÇÃO DA BASE  

Nos serviços de preparação da base, caso haja necessidade de aterro, este deverá ser feito em 

camadas de no máximo 20,00 cm, compactados através de compactadores autopropulsores, 

progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 95% do 

PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis para os compactadores autopropulsores, 

deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.  

8. DIRETRIZES  

As presentes descrições, juntamente com a planilha orçamentaria, e cronograma 

físicofinanceiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato. Ainda farão parte das 

especificações no que forem aplicáveis:  

  

I. As normas brasileiras da ABNT;  

II. O Código de Obra e Edificações do município de Medicilândia;  

III. Regulamentos, normas, especificações e recomendações, dos órgãos ambientais e das 

concessionárias de energia, água, esgoto e telefonia do município e do estado;  

IV. A obra deve ser conduzida por profissionais devidamente habilitados pelo CREA ou 

CAU;  

V. Todos os materiais a serem empregados na obra serão reconhecidamente de qualidade 

e satisfarão às condições estabelecidas nos projetos e especificações correspondentes;  

VI. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às 

recomendações dos fabricantes, cabendo ao executor, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica;  
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VII. Será obrigatório o uso de EPIs (equipamento de proteção individual), por todos os 

operários envolvidos na obra, de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.  

    

9. COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO  

  

4.1 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA  

I. Atender as especificações e determinações da Fiscalização;  

II. Fornecer toda a mão de obra, material, maquinários, ferramentas e transportes 

necessários para imprimir eficiente andamento aos trabalhos, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro apresentado e aprovado pela Fiscalização;  

III. Responsabilizar-se pelas despesas e todas as obrigações com a legislação trabalhista 

em vigor;  

IV. Prestar toda assistência técnica e administrativa para o andamento rápido e perfeito dos 

serviços;  

V. Indicar, antes do início da obra, o nome do profissional arquiteto ou engenheiro, com 

experiência comprovada, que supervisionará os trabalhos e que será o responsável 

técnico;  

VI. Chamar a Fiscalização por escrito sempre que houver necessidade de verificação de 

qualquer serviço a fim de não causar transtornos ao andamento dos mesmos;  

VII. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras de boa técnica;  

VIII. Obter licenças junto aos órgãos competentes para instalação de andaimes, retirada de 

entulhos, etc.  

9.2 COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADE DA FISCALIZAÇÃO  

  

I. Fazer visitas periódicas de inspeção às obras, fornecendo, quando necessário, os 

esclarecimentos solicitados pelo Empreiteiro;  

II. Verificar se os serviços estão sendo executados de acordo com o cronograma físico 

financeiro e especificações;  

III. Não permitir nenhuma alteração nas especificações sem razão preponderante e 

autorização por parte dos autores dos projetos;  
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IV. Decidir os casos omissos, ouvidos os autores dos projetos;  

V. Atender aos chamados do Empreiteiro para verificação dos serviços;  

VI. Fazer medição dos serviços realizados, preferencialmente em conjunto com o 

Empreiteiro.  

10. MATERIAIS   

I. Todos os materiais a empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeira qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações deste caderno;  

II. Sempre que na especificação de um material for permitido o emprego de similar de 

mesma qualidade, o Empreiteiro deverá indicar em sua proposta o produto que irá usar. 

A falta desta indicação obrigará ao uso do material citado na especificação;  

III. No caso referido acima, deverá ser apresentada amostra do material proposto para ser 

submetida à aprovação da Fiscalização;  

IV. Será proibido ao Empreiteiro manter no recinto da obra quaisquer materiais que não 

satisfaçam estas especificações.  
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11. ENCERRAMENTO  

Este relatório é composto por dez folhas impressas e numeradas, foi elaborado pelo 

engenheiro civil Arquiteto e Urbanista JOÁS DE ARAÚJO GOMES, CAU A 138927-0 que o 

subscreve.  

  

Medicilândia, 08 de abril de 2022.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________  

Joás de Araújo Gomes  

Fiscal de Obras do Município de Medicilândia-PA 

CAU A138927-0  
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