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AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Brunópolis 

OBRA: Sinalização Viária Horizontal do Acesso a Marombas 
LOCAL: Acesso a Marombas – Brunópolis - SC  
DATA: Agosto de 2021 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
1 APRESENTAÇÃO: 

O volume que ora se apresenta, denominado “Memorial Descritivo”, contém os elementos 
informativos a respeito do Projeto Sinalização Viária Horizontal do Acesso a Marombas. Com uma 

extensão total de 1.485,00m, incluindo pinturas de: faixas centrais, faixas laterais, lombadas e faixade 

aceleração e desaceleração. 
 

2 SINALIZAÇÃO PREVENTIVA DE INDICAÇÃO DA OBRA 
A empresa responsável pela execução da obra deverá, até o término desta adequar e manter 

a sinalização de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalização. Qualquer incidente 

que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo não cumprimento da 
sinalização de obra, os danos ocorridos serão de responsabilidade da empresa executora. 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade 

dos padrões de cores, durante todo o período de execução da obra, substituindo-as ou recuperando-

as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitação da equipe de 
fiscalização. 

Toda sinalização preventiva e indicativa da obra deverá rigorosamente seguir os padrões da 

legislação vigente. As operações e encargos para a sua execução, inclusive fornecimento e instalação, 
não serão pagos diretamente, mas sim através da inclusão de seus custos nos preços propostos para 
os itens de serviços do contrato. 

 

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
A sinalização horizontal será composta de duas faixas centrais continuas, na cor amarelo,  bem 

como faixas laterais, continuas, na cor branca, ambas com largura de 10,00cm ao longo da via; 

demarcação das lombadas e faixa de aceleração e desaceleração no entroncamento com a BR 470, 
conforme detalhes de projeto. Usar tinta de demarcação viária em solvente a base de resina 
acrílica/estireno ou tinta emulsionada em água a base de resina acrílica pura, seguindo as normas. 
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4 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA 
Dar-se-à  a obra como concluída, quando a fiscalização, por intermédio de vistoria técnica, 

observar que o funcionamento dos serviços estiver dentro das prescrições constantes do presente 

memorial e dentro das normas técnicas de execução de serviços desta natureza. 

 
NOTA 

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeiríssima 
qualidade, e caso haja divergências entre o Projeto e o Memorial, prevalecerá sempre às prescrições 
do Memorial. 

 
Responsável Técnico da AMPLASC: 

 
 

 

 
 

_______________________________ 
Juliana Aísi Breger Cenci 

Engenheira Civil 
CREA/SC 58.714-5 
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