
 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

Obra: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM CALÇAMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE 

CONCRETO. 

Local: RUAS DO DISTRITO DE VALE DAS CANCELAS. 

Município: GRÃO MOGOL/MG. 

Contrato de Repasse nº: 918610/2021/MDR/CAIXA. 

SICONV nº: 044028/2021 

 

GRÃO MOGO/MG: 

HISTÓRIA 

Grão Mogol, antigo distrito criado em 1840/1891 e subordinado ao município de Montes Claros, foi 

elevado à categoria de vila pela Lei provincial nº 171 de 23 de março de 1849 e recebeu status de 

cidade em 1858.[11][12] para mais informações vide: 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=312780# A história de Grão Mogol 

também é ligada com Guálter Martins Pereira, o primeiro e único barão de Grão-Mogol. 

GEOGRAFIA 

Localizada nos confins da Serra do Espinhaço ao norte de Minas Gerais, o perímetro urbano da cidade 

está situado sobre um platô de 829m de altitude. A vegetação é de cerrado caracterizada pelas 

formações savânicas e campestres. Localizada numa região de transição entre o semiárido e o cerrado, 

a cidade sofre muito com a estiagem e a secura dos fins de outono até o fim do primeiro mês de 

primavera. 

Clima 

Tropical de Altitude tipo Aw, tipo Savana ou Cerrado, onde o efeito da secura nos invernos é maior em 

que outros climas tropicais de altitude como em São Paulo. Seu clima é mais úmido durante os meses 

de outubro a abril, durante os meses de maio a setembro a cidade sofre com uma intensa estiagem que 

gera grandes secas e baixas umidades no ar, podendo trazer sérios problemas de saúde para a 

população local e à agricultura. 

Os verões são quentes e bastante úmidos com noites frescas e invernos muito secos e razoavelmente 

quentes durante o dia e frios durante a noite podendo abaixar para até 5 °C durante a noite (a perda de 

calor é muito grande devido à falta de nuvens para retê-lo durante este período). O outono entre março 

e abril ainda é úmido, a partir de maio até junho, começa o período seco desta estação que se intensifica 

até a entrada do inverno no dia 21 de junho. A primavera começa ainda muito seca no mês de setembro 

e a umidade e as precipitações começam a voltar completamente ao normal durante o mês de outubro 

e chega ao final do mês de dezembro super úmida, e a temperatura tanto noturna quão diurna ascende 

consideravelmente. 



 

 

 

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referentes ao período de 1919 a 1961, 

a menor temperatura registrada em Grão Mogol foi de 1 °C em 29 de julho de 1953 e a maior alcançou 

35,6 °C em 25 de janeiro do mesmo. O maior acumulado de precipitação em 24 horas atingiu 146,8 

milímetros (mm) em 18 de março de 1955. Outros acumulados iguais ou superiores a 100 mm foram 

126,6 mm em 20 de janeiro de 1940, 117,4 mm em 17 de dezembro de 1953, 113,6 mm em 30 de 

janeiro de 1937, 104,2 mm em 19 de novembro de 1936 e 103,8 mm em 21 de novembro de 1943. 

 

 

 

Descrição do Objeto: 

 

              O objeto em questão fundamenta-se na pavimentação da Rua Messias, Rua dos Andrades, Rua 

Cristo Rei, Rua “C” e Rua Floresta, com a execução de calçamento com blocos sextavados de concreto, no 

distrito de Vale das Cancelas (Área de Expansão Urbana), no município de Grão Mogol/MG, as quais não 

dispõem de nenhum tipo de pavimentação nos trechos propostos. As obras em questão serão executadas 

com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, gerenciado pela Caixa Econômica 

Federal, de acordo com o Contrato de Repasse supramencionado, conforme projeto anexo e descrições 

abaixo. 

 

               As obras em questão consistem na execução de uma pavimentação com a execução de 

calçamento com blocos sextavados de concreto nas ruas supracitadas; execução de drenagem superficial 

com uso de meio-fio moldado in loco, conjugado com sarjeta; implantação de sinalização viária horizontal e 

vertical; instalação de placas de identificação de ruas; construção de calçadas em todas as ruas; execução 

de rampas de acessibilidade em todas as calçadas; instalação de piso tátil em todas as rampas de 

acessibilidade. 

 

O calçamento de ruas compreende a execução da locação da obra; serviços de terraplenagem 
(apenas regularização do subleito); execução de base de solo estabilizado, com cascalho compactado; 
execução do colchão de assentamento com areia lavada; execução do calçamento com blocos sextavados 
de concreto; e execução do sistema de drenagem superficial, com a utilização de meios-fios de concreto 
conjugados com sarjetas, moldados in loco. Estão inclusos também todos os serviços relativos ao transporte 
de todos os materiais e insumos necessários para execução da obra. 

 
As calçadas serão de concreto preparado em obra, aplicado com espessura de 7,0 cm, sem armação, 

com largura de 1,20 m, dos dois lados de cada rua, conforme indicado no projeto. 
 
A sinalização horizontal será feita apenas nos locais próximos aos cruzamentos, onde serão pintadas 

as faixas de pedestres, interligando as rampas de acessibilidade, conforme indicado no projeto. 
 
A sinalização vertical se dará através da instalação de placas de chapas metálicas, afixadas em 

postes e suportes de tubos metálicos, revestidas com películas retrorrefletiva contendo a simbologia gráfica 
específica, conforme indicado no projeto, de acordo com as normas do CONTRAN, incluindo as placas com 
denominação das ruas.    

 
A acessibilidade se dará através de rampas executadas nos passeios, com dimensões e inclinação 

conforme exigido na NBR 9050/2015, contendo ainda a pintura acrílica e o piso tátil de alerta e direcional, 
conforme indicados no projeto.     
 

            As obras serão executadas de acordo as normas técnicas da ABNT vigentes para tais serviços, de 

acordo com os padrões utilizados pelo DNIT, CONTRAN e também dentro dos padrões exigidos pela Caixa 

Econômica Federal, e serão executadas sob regime de administração indireta, do tipo empreitada por preço 

global. 

 

 
 
 



 

 

 

Caracterização da Área de Intervenção: 
 
 
                As obras de pavimentação em questão, com calçamento de blocos sextavados de concreto, serão 

executadas nas ruas supracitadas, no distrito de Vale das Cancelas, as quais são predominantemente 

residenciais, contendo além das residências apenas alguns comércios locais. 

 

                O distrito de Vale das Cancelas faz parte do perímetro urbano do município de Grão Mogol/MG, de 

acordo com a Lei Municipal nº 808/2012, de 28 de dezembro de 2012, a qual transformou o povoado de Vale 

das Cancelas em Distrito de Vale das Cancelas, tornando-o assim como parte integrante do perímetro 

urbano do município de Grão Mogol, com uma população atual com cerca de 2.100 habitantes. Esse distrito, 

distando 114,00 km da sede do município, ligado à sede através das rodovias BR-251 e MG-307, é 

composto principalmente por edificações residenciais, porem existem na localidade além das residências 

alguns comércios locais, sendo: supermercado, padaria, posto de combustíveis, sorveteria, mercearia, 

farmácia, oficina mecânica, lojas de roupas e calçados, lojas de autopeças, lojas de materiais de construção, 

etc. Além dos estabelecimentos comerciais existem também alguns equipamentos públicos, tais como: uma 

escola municipal de ensino fundamental, uma creche municipal, uma escola estadual de ensino médio, uma 

unidade básica de saúde, prédio sede da associação comunitária, quadra poliesportiva, campo de futebol, 

igreja católica e algumas igrejas evangélicas.  

 

                A área de intervenção tem topografia com um ligeiro declive, sendo, uma inclinação com cerca de 

7,00% para o norte e de 4,00 % para o oeste, no sentido do final da área habitada, onde existe um pequeno 

córrego não perene, para onde as águas pluviais escoam normalmente, não sendo necessária maiores 

intervenções no sistema de drenagem pluvial, resolvendo-se o escoamento das águas pluviais apenas com 

a drenagem superficial (sarjetas conjugadas com meio-fio). 

 
               A Rua Messias, Rua dos Andrades, Rua Cristo Rei, Rua “C” e Rua Floresta, no distrito de Vale Das 

Cancelas, nos trechos a serem pavimentados, são habitadas em cerca 90% da sua extensão, existindo nos 

trechos a serem pavimentados 87 (oitenta e sete) famílias residentes nesse local, além de alguns 

estabelecimentos comerciais existentes nessas ruas, os quais serão diretamente beneficiados com a 

pavimentação.  

 

               As Ruas a serem pavimentadas, nesses trechos, não dispõem de nenhum tipo de pavimentação, 

drenagem e nem calçadas.  

 
               As obras em questão, estão orçadas na ordem de R$500.564,55 (quinhentos mil quinhentos e 

sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que corresponde a um custo de R$5.753,62 

(cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos) por família beneficiada. 

 
              As ruas a serem pavimentadas e as demais adjacentes a elas, são dotadas de rede de 

abastecimento de água tratada e rede de esgotamento sanitário (Gerenciada pela COPASA/COPANOR) e 

rede de energia elétrica (Gerenciada pela CEMIG). Além disso, existem redes de telefonia e internet, 

gerenciadas por empresas privadas do ramo. 

                                                                                                                                                                                               

               O trecho a ser pavimentado nas ruas supracitadas, está localizado um pouco afastado da área 

central do distrito, ficando essa área à margem esquerda da rodovia BR-251 e a área central do distrito se 

encontra do outro lado, à margem direita da rodovia BR-251.  

 

                Área de intervenção (trecho a ser pavimentado), considerando como referência o cruzamento 

entre a Rua dos Andrades e a Rua Floresta, está distante dos equipamentos públicos, conforme 

demonstramos a seguir: Unidade Básica de Saúde: 870,0 metros; Escola Municipal de Ensino Fundamental: 

650,00 metros; Creche Municipal: 850,00 metros; Escola Estadual de Ensino Médio: 500,00 metros; sede da 

associação 400,0 metros; Igreja Católica: 250,0 metros; Igreja Evangélica: 700,00 metros; Supermercado: 

400,0 metros; Posto de Combustíveis: 350,00 metros; Farmácia: 400,00 metros; Campo de Futebol: 950,0 

metros; Quadra Poliesportiva: 650,0 metros. 

 

 



 

 

 
               Não foi previsto na planilha de custos do contrato em questão a instalação de um canteiro de 

obras, visando assim reduzir o custo final da obra, dessa forma sendo possível pavimentar uma área maior 

de ruas. Para solucionar a questão do canteiro de obras, a prefeitura cederá o pátio do Campo de futebol 

para guarda dos maquinários e a associação comunitária cederá um galpão para depósito dos materiais e 

insumos e equipamentos menores, o qual é dotado de energia elétrica, água tratada, sanitários e depósito, 

onde a empresa a ser contratada para execução das obras poderá instalar seu canteiro de obras.   

 

               Pelo fato de o município dispor de financiamento através do BDMG – Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais, os dois primeiros quarteirões da Rua Floresta e também os dois primeiros quarteirões da 

Rua “C”, não serão contemplados com pavimentação através desse contrato de repasse, porem esses 

trechos serão pavimentados praticamente simultâneos às obras referentes a esse Contrato de Repasse, 

porem serão licitadas em processos licitatórios separados.  

 
 
Objetivo do Projeto: 

 

              O objetivo do projeto em epígrafe é melhorar a infraestrutura do município, aumentando a área 

pavimentada, melhorando a qualidade de vida das famílias diretamente beneficiadas e também dos que 

transitam diariamente por essas ruas, além de gerar vários empregos diretos e indiretos durante a execução 

das obras. 

 
Justificativa: 

 

              As obras em questão são de fundamental importância para o município, sobretudo para as famílias 

residentes e os estabelecimentos comerciais existentes nessas ruas a serem pavimentadas, pois é grande o 

transtorno e o sofrimento daqueles que residem, trabalham ou transitam nessas ruas, com a poeira em 

temos de estiagem e com a lama em tempos chuvosos.  

 
              A pavimentação dessas ruas além de melhorar a infraestrutura viária do município, contribuirá 

também para uma questão de saúde pública, pois reduzirá o índice de doenças provocadas pela poeira e a 

lama. 

 
 
 

 

Grão Mogol/MG, 27 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Diego Antônio Braga Fagundes 

Prefeito Municipal de Grão Mogol/MG. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Marcos Paulo Madureira Lopes 

Engenheiro Civil – CREA 224.188/D – MG. 
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