




















































































PROJETOS E SERMOS LTDA. 

,  Engenharia  Saniraria e Ambieurat - Projects e Consul  torra  
Rua  das Avencas,  u,01 Q28.4,  Renascença  I - Sdo Luis .'.11,4 
FoneFax. (98) 3235 5557/ E-Mail: Hidraelequol.com.br  
Home Page: www.hidraele.comir 

I-MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 



HTDRAELE  
PROM? 05 	 LrIu. 

tAt41,14t1h4 344.1dit•Am Meal. 	— 	r vtIT.A. 
Ara SW 0/1402:,e0/..03500 	Aohld-Itilf tat Mt AC .111 
rvonereq 031 4, 4 3 I.  7 F.%5 	tete2 remnir 4 1.,  vm 
llc,wJ'arI w iSinst:e.41.6  

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

VIAS URBANAS 

MEMORIAL DESCRITIVO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PLANILHA ORCAMENTARIA 

DEZEMBRO 2021 

47 



ITUDRAELE 
P10.15 TON E SERIKOS LlItt 

LvtroOkaho 5ter4Aamr r Arab orathii — 	• ronseeth”&c: 
ii411.0*}{0.r.e9:.eleardi • .trus.trat4 dÔLI  .Ui  

Ps ...AI PA 1 OS 	{ t t7 	tfue byd,rieiattwot • co. 
MpmgAzu 	431,614..:01,0••  

SUMARIO 

1. INTRODUÇÃO 	 4 

2. SITUAÇÃO ATUAL 	 4 

3. OBJETIVOS 	 4 

3.1 — GERAL 	 4 
3.2 —ESPECÍFICOS 	 5 

4. LOCALIZAÇÃO 	 6 

5. JUSTIFICATIVA 	 7 

6. PRÉ-CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 	 7 

7. CRONOGRAMA 	 7 

7.1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO 	 7 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 	 8 

I. SERVIÇOS PRELIMINARES 	 8 
1.1 PLACA DE OBRA 	 8 
1.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 	 8 
1.3. DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA 	  12 
1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 	  13 

2. TERRAPLENAGEM/LIMPEZA 	 14 

2.1 LIMPEZA DE MECANIZADA DE TERRENO 	 14 
2.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA E CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
N43 	  15 
2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3xlcm 	15 
2.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 	  16 
2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 	  16 
2.6 COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM SOLO ARENOSO 	 16 

3. PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ. 	 17 
3.1 ImpRimAÇAo 	  17 
3./ 	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA. 	 22 
3.3 	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHAO COM CAPACIDADE DE 20000 L Em RODOVIA 
NÃO PAVIMENTADA PARA DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE INEXCEDENTE A 30 KM 	 29 
3.4 	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM  CAP  50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE 	 29 

CANTEIRO 	 34 

5 	OBRAS DE ARTE CORRENTE 	 34 

5.1 	BSTC D= 1M (BOCA E CORPO).  	 34 

2 



ITIDRAELE  
?ROAMS StiFICOS  LIDA  

 

.... UAW...ea .1. entookil - Afree.i.V% Carnalwic 
Asa ¡ix 000,14,V.: 	• itawascatta: Actlitt .111 

r2,90 	4.; 	bve•e.wigitt...71,,xem 

aCRIOPOft. 	4.4 

 

6. SINALIZAÇÃO 	 35 

6.1 	PINTURA DO EIXO VIARIO COM 'PINTA RETRO REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO 	 35 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 35 

7.1-PINTURA DE MEIO FIO 	 35 

7.2 -LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUA 	 35 

3 



"I HI 
PROJEWS 	!COI LIRA. 

e.414.14.1.8,{1 Seg 6.4 • V: fr 44., 	 r 
,busce,i,pqrat,ev:.,314.fre....4 • .Votoid:C1ht.....:: 31:43 4:1't! .111 

.3.S. 	;r7 	 • 
1.twie Pon w. 

1. INTRODUÇÃO 

As dificuldades de acesso para os que residem no interior dos municípios, e a falta dos servi-

ços sociais básicos, de maneira geral, têm como principal conseqüência o aumento dos  indices  

de mortalidade, dificuldade nos transportes agrícolas, coletivos e  etc.,  deixando marcas de so-

frimento e privações, com isso, retardando o desenvolvimento humano e a sua produtividade. 

As populações que residem nos municípios maranhenses, estão marcadas pela falta de trans-

porte e de uma melhor via de acesso, pois de maneira geral os serviços de pavimentação de 

vias estão concentrados nas sedes municipais, e são operados de forma deficiente, com um 

grau de desperdício de recursos que beneficiam somente um número reduzido da população. 

A pavimentação de vias tem como objetivo dotar as regiões beneficiadas de acesso eficiente, 

de modo que as mesmas se integrem ás malhas rodoviárias do Estado e Município, é uma ex-

periência bem sucedida de programas que atendem a benefícios das comunidades carentes, 

contribuindo, portanto, para o desenvolvimento sócio-econômico da Região. 

2. SITUAÇÃO ATUAL 

As vias a serem beneficiadas encontram-se  corn  infraestrutura precária, impossibilitando em 

alguns casos o tráfego de veículos devido a presença de buracos, e execução do sistema de 

esgotamento sanitário da cidade. 

3. OBJETIVOS 

3.1 —  Geral 

A pavimentação urbana tem como objetivo geral uma melhoria das condições de tráfego de 
pessoas e veículos, melhoria da possibilidade de coleta de lixo e da drenagem urbana. 
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3.2 — Específicos 

a) Melhorar as condições de vida da comunidade, em relação ao trânsito de pedestres e veí-

culos; 

b) Assegurar o transporte das pessoas com segurança e com a certeza de chegar no destino 

tragado; 

c) Assegurar um atendimento mais eficiente com relação à limpeza e coleta de lixo, assim 

como a própria drenagem urbana. 
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4. LOCALIZAÇÃO 

MUNICÍPIO: SEDE- SANTA LUZIA DO PARUÃ- MA 
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5. JUSTIFICATIVA 

A necessidade de execução deste projeto visa aumentar a possibilidade de atendimento da 

limpeza e coleta de lixo, assim como o melhoramento do tráfego de pessoas e veículos e tam-

bém, colabora para uma efetiva diminuição na transmissão de doenças vinculadas ao empo-

çamento de líquidos, visto que haverá drenagem urbana. 

6.  PRE-CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

a) A recuperação devera ocorrer em  area  cuja extensão a ser melhorada, seja viável para rea-

lização do mesmo: 

b) As jazidas deverão estar localizadas em distâncias mínimas, de modo que o transporte não 

se torne inviável para a solução da mesma. 

7. CRONOGRAMA 

7.1 - Cronograma de Desembolso Financeiro 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

ti Placa De Obra 

A placa da obra deverá ser executada em chapa de aço galvanizado sobre armação de madei- 

ra com seção de 2,0 cm x 3,00 cm. Deverá conter na placa as seguintes identificações titulo da 

obra, prazo de execução, empresa e responsáveis técnicos. 

1.2. Administração Da Obra 

Tipo: Engenheiro Civil, Mestre De Obras. 

Aplicação: 

A. Mão de obra necessária para Administração da obra, formada pelos funcionários acima ci-

tados para administração, controle e segurança da obra 

Características Técnicas / Especificação: 

A. A contratada deverá manter funcionários (engenheiro e encarregados de obras) residentes, 

com o cargo comprovado na carteira profissional e que faça parte do quadro de funcionários da 

CONTRATADA, durante todo o período da obra. 

B. Cópia da carteira de trabalho, comprovando a função, deverá ser entr gue à FISCALIZA- 

ÇÃO num prazo máximo de 	 \  0,  
vo4t:o 

5 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 	 004 C,t0 1̀°9,01,  

C. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar o afastamento ou substituição do funcionário, caso jul-

gue necessário. 
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D. Caso a ausência do funcionário durante visita da FISCALIZAÇÃO não seja julgada proce-

dente, haverá glosa do valor correspondente ao dia na fatura. 

E. Caso haja afastamento justificável do funcionário (férias, licença médica,  etc.)  a Contratada 

deverá providenciar substituto durante o período. 

F. 0 engenheiro responsável deverá estar presente sempre que a FISCALIZAÇÃO solicitar. 

Observações: 

A. Não  sera  justificativa de aditivo financeiro a prorrogação do prazo da obra em virtude do 

descumprimento do cronograma da obra. 

Tipo: Demais Funcionários Administrativos e Técnicos 

Aplicação: 

A. Mão de obra necessária para Administração da obra, além do engenheiro e mestre de 

obras supracitados. Inclui também visitas pontuais de engenheiros especialistas para determi-

nadas especificidades. 

Características Técnicas / Especificação: 

A. 0 corpo administrativo  sera  formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, 

podendo possuir almoxarifes, apontadores, estagiários, vigilantes e todo aquele profissional 

que julgar necessário. 

B. Todos os funcionários da equipe deverão fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, 

comprovado por carteira de trabalho. 

C. A CONTRATADA devera prever visitas periódicas de profissionais técnicos gabaritados e 

especialistas nas diversas  areas  das obras (estrutura, elétrica, lógica,  etc.)  de forma a dirimir 

dúvidas de execução bem como garantir a qualidade da execução dos serviços. 

D. A CONTRATANTE ou a FISCALIZAÇÃO também poderão solicitar tais visitas, sempre que 

julgarem necessárias. 
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Observações: 

Equipamentos e Ferramentaria 

Tipo: Uniforme 

Aplicação: 

A. Todos os funcionários deverão utilizar uniforme composto por calça comprida, camisa com 

identificação da  CON-  TRATADA e calçado adequado. 

Características Técnicas / Especificação: 

A. Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas características 

de segurança, de proteção e estética. 

Observações: 

A. NA() há 

Equipamentos de Proteção Individual 

Aplicação: 

A. Todos os funcionários deverão utilizar os equipamentos de proteção individual adequados 

ás atividades e conforme As normas pertinentes. 

Normas Especificas: 

Norma Regulamentadora  NR-6 

Características Técnicas / Especificação: 

A. Todos os equipamentos de proteção individual deverão possuir selo de garantia do lnme-

tro. 

B. Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora  NR-6, os seguin-

tes equipamentos: 

I. 	Capacete de Segurança 

10 
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A. Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, 

impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do funcioná-

rio. 

II. Protetores Faciais 

A. Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de 

líquidos, bem como por radiações nocivas. 

Ill. Óculos de Segurança Contra Impactos 

A. Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 

IV. Óculos de Segurança Contra Radiações 

A. Para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação 

de radiações. 

V.  ()cubs  de Segurança Contra Respingos 

A. Para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da 

ação de líquidos agressivos. 

VI. Luvas e Mangas de Proteção 

A. Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou toxi-

cas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou 

quaisquer radiações perigosas. 

B. Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de borracha ou de  neoprene.  

VII. Botas de Borracha ou de  PVC  

A. Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na 

presença de substâncias tóxicas. 

VIII. Calçados de Couro 

A. Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés. 

11 
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IX. Cinto de Segurança 

A. Para trabalhos em que haja risco de queda 

X. Protetores auriculares 

A. Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja superior ao estabelecido 

na  NR-15, "Atividades e 

Operações Insalubres". 

XI. Respiradores Contra Poeira 

A. Para trabalhos que impliquem produção de poeira. 

XII. Máscaras para jato de Areia 

A. Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia. 

XIII. Respiradores e Máscaras de Filtro Químico 

A. Para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos 

em concentrações prejudiciais à saúde. 

XIV. Avental de Raspa 

A. Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação de ferros. 

Observações: 

A. A CONTRATADA deverá manter mínimo capacetes, na cor branca, para atender as visitas 

da FISCALIZAÇÃO bem como da CONTRATANTE. 

1.3. Deposito em canteiro de obra. 

Será construido um barracão de obra em Madeirit nas dimensões de acordo com o orçamento 
coberto com telha de cimento amianto, que servirá para deposito e administração da obra. 

As providências para obtenção do terreno para o canteiro da obra, inclusive despesas de qual-
quer natureza que venham a ocorrer, são de responsabilidade exclusiva da contratada. 

12 
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Quando do encerramento da obra, o local do canteiro deve ser completamente limpo, inclusive 
com serviços de fechamento de poços e fossas, retirada de entulhos, baldrames, fundações, 
postes, redes,  etc.  

Os escritórios e barracões devem ser construidos em chapas de madeira compensada resina-
da, podendo, a critério da contratada e mediante a aprovação da fiscalização, ser construidos 
em outro tipo de material, sem ônus adicional para a Sanepar. Devem ser observadas as con-
dições de higiene e segurança do trabalho. 

1.4 Mobilização E Desmobilização De Máquinas E Equipamentos. 

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo equipamento, ma-

terial e pessoal necessário à execução dos serviços, cabendo também a CONSTRUTORA a 

elaboração de  layout  de distribuição de equipamentos a ser submetido à apreciação da FIS-

CALIZAÇÃO. 

Vale salientar, que deverão também estar incluída no item mobilização, os custos de transporte 

dos equipamentos, componentes a serem montados e todos aqueles utilizados para a implan-

tação das obras. 

Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a possibilitar a exe-

cução dos serviços na sua sequência normal. 

A CONSTRUTORA fará o transporte de todo equipamento necessário até o local da obra. 

A CONSTRUTORA devidamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO tomara todas as providên-

cias junto aos poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações. 

Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras  sera  forne-

cido 

pela CONTRATANTE cabendo à CONSTRUTORA todas as providências e encargos nesse 

sentido. 

A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados 

pela CONSTRUTORA e só  sera  iniciada após a autorização da FISCALIZAÇÃO.  

ill 
13 
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Ao final da obra, a CONSTRUTORA deverá remover todo o equipamento, as instalações do 

acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os 

detritos e outros materiais similares, de propriedade da CONSTRUTORA, ou utilizados durante 

a obra sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas. 

A mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos necessários á execução da obra 

deverão integrar a relação de custos classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando, 

portanto o seu pagamento distribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha Orçamen-

tária do Contrato. 

1.5 Locação de Pavimentaçãos 

E utilizado para demarcar as extensões das ruas 

2. TERRAPLENAGEM/LIMPEZA  

Será executado movimentação de terra de forma a implantar toda via, dispondo á mesma con-

forme os níveis estabelecidos em projeto. Serão considerados serviços de escavação, todas as 

operações relativas à extração, remoção, transporte e deposição do material escavado. 0 ter-

reno deverá ser nivelado e compactado mecanicamente de forma a se adaptar as cotas previs-

tas em projeto. 

2.1 Limpeza de Mecanizada de Terreno 

A limpeza mecanizada de terreno será feita mediante a escarificação da camada com motoni-

veladora pesada ou trator de esteiras de porte médio provido de escarificador. 

0 material escarificado será amontoado em forma de leira, com o auxilio de motoniveladora e 

carregado com pá-carregadeira, em caminhões basculantes. 

0 material escavado será colocado fora ou depositado para uso posterior, em local e na forma 

indicados pela Fiscalização. 

14 
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A carga será feita de forma manual ou mecânica, com o auxilio de pá-carregadeira, a critério da 

Fiscalização. 

As peças serão depositadas adequadamente em locai e na forma indicados pela Fiscalização 

2.2 Escavação Mecanizada e Carga Manobra e Descarga de Entulho em Cami-
nhão Basculante 10 m3 

Serviços de escavação, incluindo remoção da camada vegetal, como remoção de solos ina-

dequados, de modo que tenhamos no final o greide de terraplenagem estabelecido no proje-

to. 

Estes serviços são classificados em material de 1a categorias de acordo com o material a ser 

escavado: 

A medição efetuar-se-6 levando em consideração o volume extraído, medido na cava, sendo 

o cálculo dos volumes resultante da aplicação do método das "médias das áreas". 

A classificação do material de escavação  sera  definida previamente pela fiscalização, ha-

vendo uma especial atenção quando ocorrer mistura de categorias com limites poucos defi-

nidos. 

Não serão computados excessos de escavação que venham ocorrer, sendo obrigatoriedade 

da empreiteira a reposição do material que se fizer necessário, em condições técnicas com-

patíveis com o projeto. 

Receberão tratamento especial por parte da fiscalização, no que se refere a volume de es-

cavação, bem como de sua medição, as áreas localizadas de solo com baixo poder de su-

porte. 

Os serviços serão medidos pela categoria de material devendo incluir as operações de esca-

vação, mão-de- obra e encargos, bem como todos os eventuais necessários a completa exe-

cução dos serviços. 

2.3 Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana em Leito Na-
tural M3xkm 

O transporte compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos locais indica- 

dos pelo projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes. O percurso será 

15 
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previamente definido e devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA respon-

derá por todos os acidentes de trafego em que se envolverem veículos próprios ou de seus 

subcontratados. Deverá observar as leis de segurança do transito para efetivação dos transpor-

tes, condições de segurança dos veículos, sinalização adequada nos locais de saída e chega-

da dos caminhões. 

2.4 Regularização E Compactação De Subleito Ate 20 Cm De Espessura 

Após a correta identificação e a demarcação das  areas  afetadas pela Fiscalização,  sera  proce-

dida a completa remoção dos materiais instáveis, ate a profundidade necessária e suficiente 

para que se garanta a adequada estabilidade do subleito restaurado e do pavimento a super-

por. 

A cava devera exibir, após aberta, a necessária regularidade nas dimensões, com vistas ao 

melhor confinamento lateral do material reposto, e também a mais precisa medição dos servi-

ços realizados. 

Evitar-se-6 abertura em períodos chuvosos. No caso da impossibilidade de tal medida, buscar-

se-á abrir sangrias laterais ei ou drenos de construção em espinha-de-peixe. 

Os materiais inadequados, após removidos, serão transportados e depositados em local fora 

da plataforma de terraplenagem, conforme indicados pela Fiscalização, à distância de não mais 

de 500m da sua origem. 

Após aprovada pela Fiscalização, a cava será preenchida com os materiais indicados, em ca-

madas de espessuras tais que permitam a compactação desejada e já obtida no maciço cir-

cundante. 

Normalmente,  sera()  empregados materiais de 1 ou 2a  categorias. Em casos particulares, à cri-

tério da Fiscalização,  sera  permitido o uso de materiais de 3a  categoria. 

2.5 Espalhamento de Material com Trator de esteiras 
0 material a ser espalhado vem direto da jazida para ser feito logo  ern  seguida a compacta0o 

2.6 Compactação de Aterro em solo arenoso 

O material espalhado na via a ser pavimentado  sera  aterrado e compactado. 
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3. PAVIMENTAÇÃO EM AMA). 

3.1 	Imprimagdo.  

Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular 

concluida, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Tem como objetivo 

conferir coesão superficial, pela penetração do material betuminoso, impermeabilizar e permitir 

condições de aderência entre a base e o revestimento a ser executado. 

Materiais 

Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer ás especificações em vigor e ser aprovados 

pela Fiscalização. 

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser: " Asfalto diluídos, CM-30 e 

CM-70; 

" Alcatrões, AP-2 a AP-6. 

A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em laboratório, em função da textura do 

material da base. 

Método Executivo 

Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura da superfície, de 

modo a eliminar todo e qualquer material solto. 

Na ocasião da aplicação do ligante, a base deverá estar ligeiramente úmida, se for utilizado o 

CM-30. No caso de aplicação do CM-70, a base deverá estar seca. 

A seguir, será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu 

tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicação será fixada 

para cada tipo de ligante betuminoso, em função da relação temperatura x viscosidade, esco-

lhendose a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas 

de viscosidade recomendadas para espalhamento são: 

17 
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" Para asfaltos diluídos de 20 a 60 segundos 

"Saybolt-Furor (DNER-ME 004); 

"Para alcatrões de 6 a 20 graus  "Engler  (ASTM 1665). 

Deverá ser imprimada a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixada, sempre que 

possível, fechada ao trafego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, execu-

tando-se a imprimação da pista adjacente, assim que a primeira for liberada ao tráfego. 0 tem-

po de exposição da base imprimada ao tráfego será condicionado ao comportamento da mes-

ma, não devendo ultrapassar 30 dias. 

A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, serão co-

locadas faixas de papel transversalmente na pista. de modo que o inicio e o término da aplica-

cão do ligante betuminoso situe-se sobre elas. As faixas de papel serão retiradas a seguir. 

Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso devera ser imediatamente corrigida. 

Equipamentos 

Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas 

rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. 0 jato de ar comprimido 

poderá, também, ser usado. 

A distribuição do ligante devera ser feita por carros equipados com bomba reguladora de ores-

são e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em 

quantidade e forma uniformes. 

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construidos para este fim, deve-

rão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e ter-

mômetros com precisão de ± 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor 

manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras 

de distribuição deverão ser do tipo "circulação plena", com dispositivos de ajustamentos verti-

cais e larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme. 

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo 

que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deverá 

18 
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ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplica-

do em, pelo menos, um dia de trabalho. 

Critérios De Controle 

Verificação da Qualidade do Material 

Recebimento 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deverá ter certificado de análise 

além de apresentar indicações relativas ao tipo, procedência, quantidade e distância de trans-

porte entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

Ensaios de Laboratório 

O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo â metodologia indica-

da pelo DNER, devendo satisfazer As especificações em vigor. Para todo o carregamento que 

chegar a obra, deverão ser executados os seguintes ensaios: 

" Asfalto diluídos 

01 ensaio de Viscosidade Cinemática a 60 °C (P-MB 826); 

01 ensaio de viscosidade "Saybolt-Furor 

(DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o estabelecimento da relação viscosidade x 

temperatura para cada 100t; 

01 curva de viscosidade x temperatura 

01 ensaio do ponto de fulgor (DNER-ME 148), para cada 100t. 

" Para alcatrões 

01 ensaio de viscosidade  "Engler'  (ASTM - 

1665) para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 100t. 

Deverão ser executados ensaios de destilação para os asfaltos diluídos e alcatrões (DNER-ME 

012), para verificação da quantidade de solvente para ada  loot  que chegar A obra. 

19 
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Controle da Execução 

Temperatura 

A temperatura de aplicação deverá ser a estabelecida em laboratório, para o tipo de material 

betuminoso em uso. 

A temperatura do ligante betuminoso deverá ser medida no caminhão distribuidor, imediata-

mente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela 

relação viscosidade x temperatura. 

Os resultados de todas as medições deverão situar-se no intervalo definido pela relação visco-

sidade x temperatura, de acordo com as especificações de materiais aplicáveis. 

O ligante não poderá ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, em 

dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente 

Taxa de Aplicação (T) 

A taxa de aplicação "T" é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente, no laboratório do canteiro da obra. As taxas de aplicação 

usuais são da ordem de 0,8 a 1,6 1/m2, conforme o tipo e textura da base e do ligante betumi-

noso escolhido. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso definida pelo projeto e 

ajustada experimentalmente no campo é de ± 0,21/m2. 

O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado poderá ser obtido pela pesagem do 

veiculo distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. 

Outra verificação adicional poderá ser feita com a utilização de régua graduada para medida da 

quantidade de ligante existente no tanque do veiculo distribuidor, antes e depois da aplicação 

na pista. 

Poderá ser efetuado  controle estatístico,  aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas, 

de peso e  area  conhecidos na pista onde estiver sendo feita a aplicação. Após a passagem do 

carro distribuidor, as bandejas serão pesadas, obtendo-se a quantidade de ligante betuminoso 

e obtendo-se a taxa de aplicação (T) através de cálculo. 

20 
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Para trechos de imprimação de extensão limitada ou com necessidade de liberação imediata, 

com  Area  de no máximo 4.000 m2, deverão ser feitas, no mínimo, 5 determinações para contro-

le. 

Nos demais casos, para segmentos com  area  superior a 4.000 m2  e inferior a 20.000 m2, será 

definido pela Contratada o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a tabela seguinte: 

TABELA DA AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 116 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,04 1,01 

0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n = n° 	de amostras 	k = coeficiente multiplicador 	= risco da Contratada 

Os resultados da Taxa de Aplicação (T) serão analisados estatisticamente 	e 	aceitos 
nas condições seguintes: 

X - ks <valor mínimo admitido ou X + ks > valor máximo admitido rejeita-se o serviço 

X - ks valor mínimo admitido e X + ks valor máximo admitido aceita-se o serviço 

Sendo: 

E Xi 

X =  
17 

  

t, 	— X12  s = n 

Onde: 

    

Xi  - valores individuais. X- media da amostra, s - desvio padrão da amostra, k - coeficien-

te tabelado em função do número de determinações. n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de acompa- 
nhamento. 
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Manejo Ambiental 

As preservações do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação envolvem o es-
toque e aplicação de ligante betuminoso. Devem ser adotados os seguintes cuidados: 

Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminosa próxima a cursos d'água. 

Impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas adjacentes, ou qualquer 
outro lugar onde possa haver prejuízo ambiental. 

Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza do 
canteiro de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da construção. 

Critérios De Medição E Pagamento 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com o seguinte critério: 

A execução da imprimação será medida através da área efetivamente imprimada, em metros 
quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação 
de acordo com o tipo de ligante utilizado. 

Estão incluidas no preço da imprimação todas as operações necessárias A sua execução, 
abrangendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem A pis-
ta), sua aplicação, além da varredura, limpeza da pista e correção de eventuais falhas. 

O ligante betuminoso utilizado, será pago separadamente, em item de planilha especifico, 
sendo sua quantidade obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista. No le-
vantamento da quantidade utilizada será observada a tolerância admissivel de ± 0,2 1/m2  em 
relação A Taxa de Aplicação definida em laboratório. 

Estão incluídos no preço do ligante sua aquisição e transporte (frete, seguros  etc.)  entre a refi-
naria ou fábrica e o canteiro de obras. 

Deverão estar computadas no preço unitário do material betuminoso as eventuais perdas. 

Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada. 

0 pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e en-
cargos necessários A sua execução. 

3.2 	Pintura de ligação com emulsão asfaltica. 

Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento 

betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover 

condições de aderência entre as camadas. 
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Material 

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos: 

" Emulsões asfalticas comuns ou modificadas, tipos RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C 

" Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos 

MÉTODO EXECUTIVO 

Inicialmente deverá ser verificada a conformação geométrica da camada que receberá a pintu-

ra de ligação. 

Em seguida, a superfície a ser pintada devera ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e 

qualquer material solto. 

Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com agua a fim de ga-

rantir uniformidade na distribuição da taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída  se-

ra  da ordem de 0,81/m2  a 1,01/m2. 

No caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a superfície da base devera ser umede-

cida, antes da aplicação do ligante betuminoso, a fim de saturar os vazios existentes, não se 

admitindo excesso de agua sobre a superfície. 

Será aplicado, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu 

tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deverá 

ser fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhen-

do-se a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. 

As faixas de viscosidade recomendadas para aplicação, são as seguintes: 

" Para emulsões asfalticas de 20 a 100 segundos, Saybolt-Furol (DNER-ME 004). 

" Para asfaltos diluídos de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol; 

A pintura de ligação  sera  executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, deixan-

do-a fechada ao transito, sempre que possível. Não o sendo, trabalhar-se-á em meia pista,  fa- 
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zendo-se a pintura de ligação da pista adjacente, logo que a pintura permitir sua abertura ao 

trânsito. 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das aplicações, 

serão colocadas faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material betumino-

so comece e termine de sair da barra de distribuição sobre essas faixas. As faixas serão retira-

das a seguir. 

Qualquer falha na aplicação deverá ser imediatamente corrigida. 

Quando o ligante betuminoso utilizado for emulsão asfáltica diluída, recomenda-se que a mistu-

ra água + emulsão seja preparada no mesmo turno de trabalho. Deve-se evitar o estoque da 

mesma por prazo superior a 12 horas 

Equipamentos 

Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas 

rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. 0 jato de ar comprimido 

poderá, também, ser usado. 

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pres-

são e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em 

quantidade e forma uniformes. 

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construidos para este fim, deve-

rão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e ter-

mômetros com precisão de t 1 °C, em  locals  de fácil observação e, ainda, possuir espargidor 

manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras 

de distribuição deverão ser do tipo "circulação plena", com dispositivos de ajustamentos verti-

cais e larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme. 

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo 

que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. 0 depósito deverá 

ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplica-

do em, pelo menos, um dia de trabalho. 

v)\ 
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CRITERIOS DE CONTROLE 

Verificação da Qualidade do Material 

Recebimento 

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deverá ter certificado de análise 

além de apresentar indicações relativas ao tipo, procedência, quantidade e distância de trans-

porte entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

Ensaios de Laboratório 

O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indica-

da pelo DNER, devendo satisfazer as Especificações em vigor. Para todo carregamento que 

chegar a obra deverão ser executados os seguintes ensaios 

"Para emulsão asfáltica: 

01 ensaio de Viscosidade  "Saybolt-Furof'  a 50 °C (DNER-ME 004) 

01 ensaio de Viscosidade  "Saybolt-Furof 

(DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o estabelecimento de relação viscosidade 

x temperatura para cada 100 t 

01 ensaio de resíduo por evaporação (ABNT NBR-6568) 

01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005) 

01 ensaio da carga da partícula (DNER-ME 002) 

Deverá ser executado ensaio de sedimentação para emulsões para cada 100t (DNER-ME 006). 

"Para asfalto diluído: 

01 ensaio de Viscosidade  Saybolt-Furol  para cada 100 t; 

01 ensaio de Destilação, para cada 100 t. 

Controle de Execução 
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Temperatura 

A temperatura de aplicação deverá ser a estabelecida em laboratório, para o tipo de material 

betuminoso em uso. 

A temperatura do ligante betuminoso deverá ser medida no caminhão distribuidor, imediata-

mente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela 

relação viscosidade x temperatura. 

Os resultados de todas as medições deverão situarse no intervalo definido pela relação visco-

sidade x temperatura, de acordo com as especificações de materiais aplicáveis. 

O ligante não poderá ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C, em 

dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente 

Taxa de Aplicação (T) 

A taxa de aplicação "T" é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente, no laboratório do canteiro da obra. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 1/m2  a 0,4 1/m2. A taxa de aplica-

ção de emulsão diluída em água na proporção 1:1 será da ordem de 0,8 1/m2  a 1,0 1/m2, con-

forme o tipo e textura da base e do ligante betuminoso escolhido. 

A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso diluído com água definida 

pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo será de ± 0,21/m2  . 

0 controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado poderá ser obtido pela pesagem do 

veiculo distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. 

Outra verificação adicional poderá ser feita com a utilização de régua graduada para medida da 

quantidade de ligante existente no tanque do veículo distribuidor, antes e depois da aplicação 

na pista. 

Poderá ser efetuado controle estatístico, aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas, 

de peso e área conhecidos na pista onde estiver sendo feita a aplicação. Após a passagem do 

carro distribuidor, as bandejas serão pesadas, obtendose a quantidade de ligante betuminoso 

diluído e obtendo-se a taxa de aplicação (T) através de cálculo. 
vrr 

26 

isgoinAu&seStoog&ve& &Intkoonali 	& 	fe, 
tawv.par.v•VI,enhauf.:$•Notasrava: Ste ive 

F....rsara, (MI 4..13 	17 R&a, rwt&ear&eitvoi Mt V. 
"AVM AM 	isisme4,:owe  



HIDRAELE  

 

PROM  TOSE  SIR IlLOS  LIDA.  

  

    

4.• 14" or 	 •r. 
.Cu Sal .jsirlça.tv• Y.:, 41,..tia 	• xitie.;t"c,::: )L6i. Y .111 

,Vome,palre   

  

deverão ser feitas, no  minima,  5 determinações para controle. 

Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4.000 m2  e inferior a 20.000 m2, será 

definido pela Contratada o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 

rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a tabela seguinte: 

Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada ou com necessidade de liberação ime-

diata, com área de no máximo 4.000 m2, 

TABELA DA AMOSTRAGEM VARIÁVEL 

n 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 21 

k 1,55 1,41 1,36 1,31 1,25 1,21 1,16 1,13 1,11 1,10 1,08 1,06 1,1  1,01 

0,45 0,35 0,30 0,25 0,19 0,15 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

n -= n° 	d .3 amostras 	k = coeficiente multiplicador 	= risco da Contra- 

ada 

Tabela 01. 

Os resultados da Taxa de Aplicação (T) serão analisados estatisticamente 	e 	aceitos 

nas condições seguintes: 

X - ks <valor  minima  admitido ou X + ks > valor máximo admitido rejeita-se o serviço 

X - ks ?. valor  minima  admitido e X + ks valor máximo admitido aceita-se o serviço 
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Onde: 

X i  - valores individuais. X - média da amostra. s - desvio padrão da amostra. k 	coeficien- 

te tabelado em função do número de determinações. n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periádicos de acompa-

nhamento. 

Manejo AmbientalA preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de li-

gação, especialmente em relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, devendo ser 

adotados os seguintes cuidados: 

"Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d'água. 

"Impedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de domínio e áreas lindeiras, evitando  pre-

juizo ambiental. 

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiro 

de obras, e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de construção.Os 

serviços aceitos serão medidos de acordo com o seguinte critério: 

A execução da pintura de ligação será medida através da área efetivamente executada, em 

metros quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de 

Aplicação de acordo com o tipo de ligante utilizado. 
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Estão incluidas no preço da pintura todas as operações necessárias a sua execução, abran-

gendo, armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem à pista), 

sua aplicação, além da varredura, limpeza da pista e correção de eventuais falhas. 

O  ligante betuminoso  utilizado,  sera  pago separadamente, em item de planilha especifico, 

sendo sua quantidade obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista. No le-

vantamento da quantidade utilizada de ligante  sera  observada a tolerância  admissive!  de ± 0,2 

1/m2  de emulsão diluída em relação a Taxa de Aplicação definida em laboratório e descontada a 

agua adicionada. 

Estão incluídos no preço do ligante sua aquisição e transporte (frete, seguros  etc)  entre a refi-

naria ou fabrica e o canteiro de obras. 

Deverão estar computadas no preço unitário do material betuminoso as eventuais perdas. 

Somente  sera  objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada. 

0 pagamento  sera  feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e en-

cargos necessários à sua execução. 

3.3 Transporte De Material Asfaltico, Com Caminhão Com Capacidade De 
20000 L Em Rodovia Não Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte 
lnexcedente a 30 km 

Os caminhões tipos basculantes para o transporte do areia asfalto devem ter caçambas metáli-

cas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabão,  oleo  cru fino,  oleo  pa-

rafinico ou solução de cal hidratada (3:1), de modo a evitar a aderência da mistura a chapa. 

Não é permitida a utilização de produtos susceptíveis à dissolução do ligante asfaltico, como 

óleo diesel, gasolina  etc.  As caçambas devem ser providas de lona para proteção da mistura. 

3.4 	Areia Asfalto A Quente (Aauq) Com  Cap  50/70, Incluso Usinagem E Aplica- 
cao, Exclusive Transporte 

Execução 

Condições Gerais 

29 



4•¡: 	 l• • *!  
PROJETOS  SERI -Kos LYD...1. 

 

rellV141.1,  Al So: 	A.!, ;Oa ..,4it• • •  

' 	 T . 	.r.so ti4ej!lintav•9:,ow,akv .4 • .1.rit'areoct.t; 

licmte Pate 	.5,4704.:ost1.!  

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. A areia-asfalto a quente somente 

deve ser fabricada, transportada e aplicada quando a temperatura ambiente for superior a 10 

°C. 

A camada de areia asfalto só deve ser executada quando a camada subjacente estiver liberada 

quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 

Durante todo o tempo que durar a execução da camada, os materiais e os serviços devem ser 

protegidos contra a ação destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que 

possam danifica-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação 

Preparo da Superfície 

A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substancias prejudiciais. Eventu-

ais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mis-

tura. 

A imprimação ou pintura de ligação deve ser executada, obrigatoriamente, com a barra espar-

gidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante. Somente para correções lo-

calizadas ou locais de difícil acesso pode ser utilizada a caneta. A imprimação deve formar 

uma película homogênea e promover condições adequadas de aderência quando da execução 

da camada de areia asfalto. 

Quando a imprimação ou a pintura de ligação não tiverem condições satisfatórias de aderência, 

uma nova pintura de ligação deve ser aplicada previamente a distribuição da mistura. 

O trafego de caminhões, para inicio do lançamento da mistura sobre a pintura de ligação, só é 

permitido após o rompimento e cura do ligante aplicado. 

=Produção da Areia-Asfalto a quente 

A areia-asfalto a quente deve ser produzida em usinas apropriadas, conforme anteriormente 

especificado. A usina deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtenção das características 

desejadas para a mistura. 

A temperatura do cimento asfaltico empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo 

de ligante em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela 

na qual o cimento asfaltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol situada dentro da faixa de 

75 SSF a 150 SSF, conforme NBR 14950(5), sendo recomendada viscosidade situada no in-

tervalo de 75 SSF a 95 SSF. A temperatura do ligant não deve ser inferior a 120 "C nem ex-

ceder 177 °C. 
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Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 5 °C a 19 °C acima da temperatura do 

cimento asfáltico, sem ultrapassar 177 °C. 

A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação da mistura dentro da ca-

çamba, obedecendo a seguinte ordem de descarga da usina:1° na frente, 2° na traseira e 3° no 

meio. 

A produção na usina só deve ser iniciada quando o equipamento para transporte de material 

estiver em condições de uso, evitando-se demora no transporte e na descarga na acabadora, 

impedindo desta forma diminuição da temperatura da mistura e prejuízos à compactação. 

Transporte da Areia-asfalto a quente 

A areia-asfalto a quente produzida deve ser transportada da usina ao local de aplicação em 

caminhões basculantes, atendendo ao especificado no item 4.4 para que a mistura seja colo-

cada na pista à temperatura especificada. 

As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte 

de forma a proteger a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais, da eventual contamina-

ção por poeira e, especialmente, da perda de temperatura e queda de partículas durante o 

transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar en-

tre a cobertura e a mistura. 

0 tempo máximo de permanência da mistura no caminhão é dado pelo limite de temperatura 

estabelecido para aplicação da massa na pista. 

Distribuição da Mistura 

Tendo em vista a obtenção de maior eficácia na operação de compactação, recomenda-se a 

execução previa de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de equipamentos 

e técnicas de compactação a ser adotada, bem como o número de coberturas necessárias 

obtenção da densidade de projeto e o respectivo grau de compactação. 

A distribuição da mistura deve ser feita por equipamentos adequados, conforme especificado 

no item 4.5. 

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aquecimento conveniente da me-

sa alisadora da vibro-acabadora à temperatura compatível com a da massa a ser distribuída. 

Deve-se observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento 

da mesa alisadora e nunca o da massa asfáltica, que eventualmente tenha esfriado em dema-

sia. 
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Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem ser corrigidas de 

imediato pela adição manual da mistura. Seu espalhamento deve ser efetuado por meio de an-

cinhos e rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o excesso 

de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. 

Na partida da acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do empola-

mento previsto, onde a mesa deve ser apoiada. 

A mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos segregados. Qualquer falha constata-

da na superfície deve ser sanada antes do inicio da compactação, com espalhamento manual, 

isto 6, salgamento. 

Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela vibro-acabadora, não se permitindo cho-

ques durante a operação. 

O tipo de vibro-acabadora deve ser definido em função da capacidade de produção da usina, 

distância de transporte, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem parali-

sações para esperar os caminhões. A velocidade da acabadora deve estar entre 2,5 e 10,0 

m/min. 

Compactação da Mistura 

A compactação tem inicio logo após a distribuição da mistura. A fixação da temperatura de 

compactação condiciona-se á natureza da massa, ás características do equipamento utilizado 

e ao tipo de ligante asfáltico. Como norma geral, deve-se iniciar a compactação na temperatura 

mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada experimental-

mente em cada caso, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se 

a devida precaução quanto a distância de transporte, condições do meio ambiente e equipa-

mento de compactação. 

A prática mais frequente de compactação de misturas asfálticas densas usinadas a quente 

contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de pressão regulável e rolo metálico 

liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas: 

a) inicia-se a rolagem com uma passada  corn  rolo liso; 

b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo 

pneumático atuando com baixa pressão; 
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c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento de 

sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo pneumático, com incremento gradual da 

pressão; 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser feito com o rolo 

tipo tandem, ou vibratório sem vibrar; 

e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em dire-

ção ao eixo da pista; 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo; 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões bruscas de 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado, ainda quen-

te; 

h) a compactação deve prosseguir até que se atinja o grau compactação exigido; 

i) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderência da mis-

tura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os mesmos produtos indicados para a ca-

çamba dos caminhões transportadores; nos rolos metálicos lisos, se for utilizada água, esta de-

ve ser pulverizada, não se permitido que escorra pelo tambor e acumulese na superfície da 

camada. 

A compactação através do emprego de rolo liso vibratório, quando necessário, deve ser testa-

da experimentalmente na obra, de forma a permitir a definição dos parâmetros mais apropria-

dos á sua aplicação, como o número de coberturas, freqüência e amplitude das vibrações. As 

condições de compactação exigidas da mistura permanecem inalteradas. 

Juntas 

O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas 

condições de acabamento, de modo que não sejam percebidas irregularidades das emendas. 

Em rodovias de pista dupla é recomendado o uso de duas vibro-acabadoras, de modo que os 

panos adjacentes sejam executados simultaneamente, tanto nas faixas da pista quanto para o 

acostamento.  
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Em rodovias em operação, devem ser evitados degraus longitudinais muito extensos, permitin-

do-se no máximo a extensão resultante de uma jornada de trabalho. Na jornada de trabalho 

seguinte, a aplicação da massa asfáltica deve sempre começar no inicio do degrau remanes-

cente da jornada de trabalho anterior. 

No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da emenda com o rolo perpendicular 

ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já compactado e os outros 2/3 sobre a massa recém 

aplicada. 

Abertura ao Tráfego 

A camada de areia-asfalto a quente recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente 

quando a massa atingir a temperatura ambiente. 

4 CANTEIRO 

4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA )0U 0 PISO DE CONCRETO ,MOLDADO IN 
LOCO ,FEITO EM OBRA 

Sempre que não houver especificação em contrário as calçadas serão executadas em concreto 
de 6,00 cm (seis centímetros) de espessura, sobre terreno previamente nivelado e compacta-
do. 
A Contratada é responsável pelos serviços de locação e nivelamento, de acordo com os dese-
nhos e instruções fornecidos pela Fiscalização, devendo dispor de pessoal técnico necessário 

correta execução dos trabalhos. 
Em principio, todos os serviços de compactação serão executados por meios mecânicos. 
Excepcionalmente, e somente nos casos previamente reconhecidos e autorizados pela Fiscali-
zação, será aceita e paga a compactação manual. Os serviços de acerto do terreno e de com-
pactação estão incluídos no prego das calçadas, com exceção dos casos de: 
Escavação média superior a 30 cm de espessura, caso em que o que exceder aos 30 cm será 
medido e pago separadamente; 
Aterros com altura média superior a 30 cm, caso em que o que exceder aos 30 cm será medido 
e pago separadamente; 
Camadas a compactar a cada 20 cm, em excesso, serão medidas e pagas em separado, de 
acordo com a tabela de compactação mecânica. 

5 OBRAS DE ARTE CORRENTE 

5.1 	BSTC D= 1M (Boca e corpo). 

São dispositivos com a função de drenar a área da plataforma do terrenos marginais, princi- 

palmente em segmentos onde se torna necessária a orientação do tráfego . 
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Serão removidos antigos bueiros e colocados novas boas e tubos de d=1 m onde serão ne-

cessariso colocar. 

6. SINALIZAÇÃO 

6.1 	Pintura do eixo viario Com Tinta Retro refletiva A Base De Resina Acrilica 
Com Microesferas De Vidro 

Consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir os limites da pista de 
rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a 
de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarela âmbar, espessura de 0,15 cm 
e padrão 3,09 da ABNT. 

No eixo da  piste  deverá ser executada uma sinalização horizontal na cor amarela, simples e 
continua, com 15 cm de largura. 

A sinalização horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por pessoal habilitado. 

A tinta a ser utilizada deve ser acrílica a base de solvente e executada por aspersão simples, 
pois apresentam características de rápida secagem, homogeneização, forte aderência ao pa-
vimento, flexibilidade, ótima resistência à abrasão, perfeito aspecto visual diurno e excelente 
visualização noturna devido à ótima retenção das esferas de vidro. 

A execução dos serviços deve atender os requisitos da NBR 11862. 

Os serviços de sinalização serão medidos por m2  aplicados na pista.na  via. 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 PINTURA DE MEIO FIO  

Sera  feita a pintura por toda extensão do meio de acordo com o projeto, através pintura cal hi-

dratada. 

7.2 LIMPEZA E VARRIÇÃO DE RUA  

Sera  feita limpeza e varrição das ruas de acordo com o projeto. 
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II-PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 



I
MUNICIPIO / UP 
SANTA  LUZIA  DO PARUA/M4 

DATA BASE 	[DEscsugAo DO LOTE 
10-21 tN D5S.1_ PAVIMENTAÇÃO ASFALT1CA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO  re  

Grou de sigto 
BLICO 

0,IPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 	
IAPELIDO 00 EMPREENDIMENTO N' SICONV 	PROPONENTE I TOMADOR 
PAVIMENTAÇÃO 1SFAL11CA EM  WAS  URBANAS DO 14UNICIPIO  DE SANTA LUZIA DO 

I 	BDI1 

J 	22,47% 
901 2 
0,00%  

DOI 3 
0.00% 

o 
r4 

Custo Unttbrto 
(sem  WI)  (RS) 

BOI 
(1) 

Provo Unitário 
(ca) B01) (RS) 

Preço Total 

916) 

22 542 69 

CAIXA 

'ELI. SINAPI 93584 	
, 

EXECUCAO DE DEPOSITO EM C.ANTEIRO DE OBRA EM CRAPA DE 
mAar  IRA COMPENSADA, RAO INCLUSOMOBILIARJO,  AF  04/2016 

M2 10.00 801.87 8011 982,05 9.820.50 RA 

1.1,2. SINAPI 99064 LOCAQÁO DE PAVIMENTACAO,  AF  10/2918 M 2.5'38,00 041 13 , 	1 0,50 1279,90 9A 
11.3.  CPU  1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 8,00 387,38 8011 474.40 2.846,40 RA 
1.1,4.  CPU  2 MOBILIZA0 DE MAOUINAS E EOUIPANIENTOS UNO 1.00 1,019,51  BM  1 8.596.79 8.596.79 RA 

I.2.1.  CPU  3 ADMINISTRA 	0 DA OBRA MES 4,00 9.133,88 8011 11.186/4 44.744,96 RA  

it  1191KLAL___-, - 53.98469 

1.3,1. I 	SINAPI 9852$ 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ARVORES  DIMMER°  DE TRONCO MENOR QUE 0.20  La  
COM TRATOR DE ESTEARAS.AF.,05/2018 

M2 19.185,00 0,30 EID11 037 7.098,45 RA 

1.3.2. SINAPI 1009132 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÁO 
BASCULANTE 10 M'- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 me ( 111  HP)  E DESCARGA LURE (UNIDADE M3). 
AF  07/2020 

M3 1.918,50 7,07  sot  I 8,40 16.614.21 RA  

1.3.3. SINAPI 93589 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 AP, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3)OKM). A7_0712020 

M3)00,1 11.511,00 2,15 8011 2,83 30.273,93 

tzes.m.fa- 

RA 

1.4_____ ____IIIIMMMAON____ - 

1.4,1. SINAP1 102320 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM  PROF.  MAIOR QUE 3,0 AI ATE 
4,5 M.(MEDIA MONTANTE E JUSANTEXIM.A CONK/Sig./ID POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3).  LANG.  DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE IN1ERFEREt40IA. AF_0212021 

M3 47.578,80 5,04  SDI  1 6,17 293.561.20 RA 

1.4,2.  SWAIN  100982 

CARGA. MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 5P - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M.! 111  HP)  E DESCARGA LIVRE  (UNMADE:  M3). 
AF  07/2020 

M3 47.57860 7,07 B(311 8.46 412.032,41 RA  

1.4,3. SINAPI 95875 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M..  al  VIA URBANA 
PAVIMENTADA, OMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XXM). AF_07/2020 

M3X/CM 61.852.44 1.97 81311 2.41 149.064.38 RA 

1.4.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR  OE  ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 41478.80 1.09  BIN  1 1,33 83.279,83 RA 

1.4.5. SINAPI 96386 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO- EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE.  AF  11,2019 

P.13 47.578,80 6,13 61)11 7.61 357.393.79 RA 

1.4,6. SINAPI 100577 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENQSO. AT 11/2019 

M2 19.185.00 0,87 BOI 1 1.07 20.627,95 RA 

14 PAVIIMENTACAD ASEM,TMA • itilinfri 

1.3.1.  CPU  4 EXECUÇÃO DE impRtwAo COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 19.185,00 8,68  SDI  I 10.63 203.938.50 RA 

1.5.2. MAR 96402 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. 
AT 11/2019 M2 19.185,00 2,44  BD?  1 2,99 57.363,15 RA 

1.5.3. SINAPI 102333 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
AsFALTico DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30  KU  (UNIDADE. TXKM). AF_07/2020 

TXKM 844,14 0,60 B1311 0773 616,22 RA 

1.5.4.  CPU  5 
AREIA ASFALTO A OUENTE (ANA) COM  CAP  50170. INCLUSO USINAGEM 
E APLICACAO, EXCLUDIVE TRANSPORTE 

M3 383.70 1,063.69 BDI  1 1.302,10 499.845.99 RA 

14 OBRAS DE ARTE CORRENTE - 52.148,155 
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Orçamento  ease  para Licitar,,So - OGU 

OPERAÇÃO  
I0Z9886/2021  

LOCALIDADE  SINAP1 
SAD LUIS 

Item 

PA 
SE 	I OS PREIJMP4ANES 

Foote  Código DoserNio Unidade Quantidade 



Encargos sociais: 

Observações: 

I Para elaboração deste orçamento, foram utdizados os encargos sociais do  SNAP!  para a Unidade ca Federação tridicace. 

RA 

PA 

RA 

RA 

RA 

PA 

RA 

CAIXA 
OPERAÇÃO  

029686/2021  

!
LOCALIDADE  SINAPI 
SAO LUIS 

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA 

Orçamento Base para Licitação - OGU 

I
01

PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

DESCRIÇA0 DO LOTE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS 00 MUNICIPIO DE  

!APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMEN,TAÇÃO ASFALTICA EM 'JIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO 

rrIUNICIPO / UF 	 BDI 1 	B012 	1 	SDI 3 
SANTA  LUZIA  DO PARUArMA. 	 J 22 47% 	0,00% 	0.03%  

I
N' SICONV 

DATA BASE 
1521 iN DES. 

Item Fonte Código Descricao Unidade Quantidade 
Custo  United°  
(sem S)I) (R$1 

B01  
(%) 

Prep,  Unitarto 
(com  Boll  (FM) 

Preço Total 
(RE) 

1.6,1. SINAPI 102740 
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 
ALAS COM ESCONS1DADE DE cr. INCLUINDO FOIRMAS E MATERIAIS.  
AF  07/2021 

UN  6.00 4.899.37 BOI 1 6.00038 36.001,56  

1.6.2.  CPU  7 REMOÇÃO De SUEIROS EXISTENTES UNO 6.00 117.68 B1311 144.12 864.72 

1.6.3.  CPU  6 
CORPO de BSTC D = 100 m  PAT  - AREIA ,BRITA e PEDRA DE  MAO  
COMERCIAIS 

M 40,00 924.20 BDI 1 1.131,87 45.274.80 

1.T.. CANTEIRO - 421103,26 

1.7,1. SINAPI 94993 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)011 PISO DE CONCRETO  CON  
CONCRETO MOLDADO  ON  LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARItUADO.  AF  07/2018 

M2 3.837,00 89,60  SDI  1 109.98 421.993,26 

1.0.. SINALIZACAO - 11.1414 

1.8.1 SINAPI 102512 

PINTURA DE E1307- 1 RIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICACAO MECAMCA COMDEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA.  AF  05/2021 

2.558.00 3,75  BOY  1 4,59 11.741,22 

I. 14.111/1COSCQMPLEMPITAREIL - 61.2114 T1 

1.9.1. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM  TWA  BRANCA A BASE DE CAL (CATAÇA0). 
AF  C6/2021 

5.11800 1,14  BOP  1 1,40 7.162,40  

1.9.2.  CPU  3 DESMOBILIZAÇÃO  OE  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UNO 1,00 9.006,01  BM)  9.80448 9.804,96 
1,9.3. CPU 8 LIMPEZA DE RIJA M2 19 185 00 1,80 BOI) 2,51 44 317.35 

FOI considerado arredondamento de duas casas  decimals  pasa Quantidade; Custo Unttarlo;  BIN;  PrecoUnitarlo; Preço Total. 

Sigias da  Cam  poskAd  dc Invest,  menu) PA -  Ratak.:  propcmonal ertre Repasse e Contwartida, PP - 100% Repasse. CP - 100% Contrapartida: OU - 100% Deltas. 

SANTA 1_141A DO PARUA/MA 
Responsável Tecnts 
Nome: 	RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO 
CREAJCAU: CREA RN 110816920-2 
ART/RRT: MA20210481584  

En 
CREA-0AP 

onteneke 

022-4  

Local  

Terça-feira, 21 de dezembro de 2021 
Data  
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Dieu de Sign) 

OPUBUCO  



terça-feira, 21 de dezembro de 2021 

Local  

Data 

Responsável Técnico 
Nome: RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO 
CRENCAU: CREA RN 110618920-2 
ARTAIRT: MA20210481584 

1  

CAIXA CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
OGU 

Grau d. 

Pua 

N' OPERAÇA0 	N° SICONV PROPONENTE TOMADOR 	IAPELIDO EMPREENDIMENTO 	 DESCRIÇÃO DO LOTE 
020686)2021 	0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA tJ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIOIPAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANA.. DO MUNICIPIO DE SANTA LI 

Item 	Descrição 	 Valor (R5i Parcelas: 
1 

04/18 

2 

05/18 

3 

06/18 

4 	5 

07118 	08118 

6 

09/18 

7 

1M18 

8 

11/18 

9 

12118 

10 

01/19  

11 

OWN  
1, 	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM 

ri.,. 	SERVIÇOS PREUMINARES 

2.755.978,95 % Período: 25,70% 25,)1% 23,95% 25.25% 

22.542,49 % Período:  95.75%  1,42% 	 1A2% 1.42,4.4ii 

rf.Z. 	ADMINISTRAÇÂO  OA  08RA 	 44.744,96 % Período: 25,00% .1 25,00%  	25Ç% -- 25,001411 

11.3. 	UMPEZA 	 53.988,59 % Período: 25,02% 25,02% 24,98% 24,981M 

1174. 	7ERRAKENAGEM 	 1..295.182,63 % Período: 25,02% 25,02% 24, % 24,98% 

11.5. 	PAVIMENTAÇÃO ASFAL71CA 	 761.781,91 % Período: 25,02% 25,02% 24,98% 24.98%  

Its. 	OBRAS DE ARTE CORRENTE 	 $2.141,86 % Perfodo: 34,25% 34,25 315o% 

11.7. 	CANTEIRO 	 421.993,28 % Período: 25,0" 25,02% 24,98% 24,98% 

ra. 	SINALLZAÇA0 	 11.741,22 % Período: 4.02% 25,02% 248% 24,83% __I 

11.9. 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES 	 61,284,71 % Período: 2102% 21 02% 20 98% 36,98% 

'Total: 	R$ 2.755.978,95 

Perfodo:  

%: 25,78% 250% 23,95% 25,25% 
_ 

R5oasse: 709.180,40 687.959,15 658,866,75 694.471,70 
Con  repartida: 1.418,36 1.375,92 1,317.73 1.388,94 

Outros. _ 
Investimento: 710.595,76 609.335.07 646,184,48 695.460,64 —I 

Acumuladd 

16: 25,78% 50,80% 74,75% 100,00% 
Repasse: 709.180,40 1.397.139,55 2056.006.30 2.150.478,00 1 

-I ContrepartIda: 1.418,36 2.794,28 4,112,01 5.600,95 
Outros: . - - 

lInvestimentot 710.595,76 1.399.933,93 2.040.118,31 2.755.978,98 1 

SANTA LUZIA DO PARUNMA 

PMv3.0.4 Francisco Santos F 	eft 
•Eng—entieiro 

fireeterR  7  •  
11:2 



CURVA ABC DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA SEDE 

CURVA ABC DE SERVIÇOS 
SINAPI 115,66%(HOFtAl 73,48%(MENSAL)-REF.OUTUBRO/ 2021-NÃO DESONERADO 

ITEM  CÓDIGO  

CPU 5 
SINAPI 94993 

SINAPI 100982 

SINAPI 96386 

SINAPI 102320 

CPU 4 
SINAPI 95875 
SINAPI 100574 
SINAPI 96402 

CPU 6 
CPU 8 

SINAPI 102740 

SINAPI 93589 

SINAPI 100577 
SINAPI 100982 

SINAPI 102512 

SINAPI 102498 

SINAPI 98525 

CPU 7 

SINAPI 102333  

DESCRIÇÃO 

AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM  CAP  50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO. EXCLUSIVE TRANSPORTE 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO  CONS  
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3  - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 0,80 M 3  /111  HP)  E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF07/2020 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA 
E TRANSPORTE.  AF  11/2019 
ESCAVAÇÁO MECANIZADA DE VALA cm  PROF.  MAIOR QUE 3.0 M AT 4,5 14 (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2143), 1ARG, DE 1,5 MA 2,514, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE 
INTERFERÊNCIA.  AF  02/2021 
EXECUÇÃO DE IMPRIMACÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
TRANSPORTE COM CAMINHAI) BASCULANTE DE 10 M3„ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  AF_  
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11.12019 
CORPO de BSTC D = 1,00 m PAI - AREIA ,BRITA e PEDRA DE  MAO  COMERCIAIS 
LIMPEZA DE RUA 
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR O = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 00, INCLUINDO FORMAS E  
MAT  ERIAIS.  AF  _07/2021 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF  07/2020 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAcÃO DE SUBLEETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 
CARGA, MANOBRA E DERCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10143  - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA  (CAC  
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A  SASE  DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO  MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA,  AF  _05/2021 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_0572021 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF _C6/2018 
REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L,  Ell  VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM),  AF  07/2020 

UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL 
REPRESENT, 

SO% 
SIGNIFIC  

(%) ATIVO  
143 383,70 1302,70 R$ 499.845,99 18,14% 18,14% 
142 3.837,00 109,98 R$421.993,26 15,31% 33,95% 

M3 47.578,80 8,66 R$ 412.032,41 14,95% 48,90% 

M3 47.578,80 7,51 R$ 357.316,79 12,97% 61,36% 

M3 47.578,80 6,17 R$ 293.561,20 10,65% 72,02% 

M2 19.185,00 10,63 R$ 203.936,55 7,40% 79,42% 
M3XK1 61.852,44 2,41 R$ 149.064,38. 5,41% 84,82% 

M3 47.578,80 1,33 P463.279,80 2,30% 87,12% 
M2 19.185,00 2,99 P457.363,15 2,08% 89,20% 

40,00 1131,87 R$45.274,80 1,64% 90,84% 
M2 19.185,00 2,31 R$44.317,35 1,61% 92,45% 

UN 6,00 6000,26 R$ 36.001,56. 1,31% 93,76% 

M3XKM  11.511,00 2,63 R$ 30.273,93 1,10% 94,86% 

M2 19.185,00 1,07 R$ 20.527,95 0,74% 95,60% 
M3 1.918,50 8,66 R4 16.614,21 0,60% 96,21% 

2.558,00 4,59 12.$ 11.741,22 0,43% 96,63% 

5.116,00 1,40 R$ 7.162,40 0,26% 96,89% 

M2 19.185,00 0,37 R$ 7.098,45 0,26% 97,15% 

UNO 6,00 144,12 R$ 864,72 0,03% 97,18% 

TXKPI 844,14 0,73 P4616,22 0,02% 97,20% 

  

L2'RA...E1_,   

AVOIATOSISEItilo$  LIDA.  
Enpulhana SandAtio e Arnbentet- F•vmos • Consugona 
Rua de, Aromas. Ouadra 28 A A.0? Ren•scmga. SAA LAU TAA - CEP: 55.072.620 
CNEJ N.  23 587 07332001.48 - 8l0C  ESTADUAL  L2 3301814 
Toro F i098o 3235 • U5? EM. ,Aus144298.4 cam tie 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA SEDE 

CÓDIGO 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO 

DESCRIÇÃO 
GRUPO A 

DE OBRA 
SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 	M ENSALISTA 
0/0 	 0/0  

Al INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 1,000/0 1,00% 
A Total  37,80% 37,80%  

GRUPO B 
81 Repouso Semanal Remunerado 17,87% Não incide 
82 Feriados 3,95% Não incide 
133 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,67% 
84 130  Salário 10,70% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 
136 Faltas Justificadas 0,71% 0,56% 
137 Dias de Chuvas 1,46% Não incide 
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 
139 Férias Gozadas 14,04% 10,93% 
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 

Total 49,80% 20,66% 

PROJETOS E SERMOS LTDA. 

, Engenharia  Sand  Soa e Ambeental - Projetos e Consultona 

" • Rua das Avencas. Quadra 28 A. n.° 01. Renascença,  Sao  Luis IMA - CEP 65.077-620 

CNPJ N.° 23.687.031/0001.68 - INSC ESTADUAL 12.130.781-6 

FoneFax: (0981 3235- 5557 E-Mail.  hidraele@lvdreele  comb, 

Home Page ewe  hidraele com br 

GRUPO C 
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,44% 3,46% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 
C3 Férias Indenizadas 0,00% 0,00% 
C4 Deposito Rescisão Sem Justa Causa 3,94% 3,07% 
C5 Indenização Adicional 0,37% 0,29% 
C Total 8,85% 6,90% 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,82% 7,81% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,39% 0,31% 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado 

Total 19,21% 8,12% 
O 



terça-feira, 21 de dezembro de 2021 
Data 

SWr°  
01\' o 
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.119er' 	61
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CAI :A Quadro de Composição do  SDI  Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

N° OPERAÇÃO 
029686/2021 o 

N° SICONV  PROPONENTE / TOMADOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA 

   

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 

URBANAS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUANA 

Conforme legislação tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5.00% 

BDI 1  

TIPO DE OBRA 
Construção de Praças Urbanas, Rodovias. Ferrovias e recaperamento e pavimentação de vias urbanas 

ftens Siglas 
% 

Adotado 
Administração Central AC 3,00% 

Seguro e Garantia  SG  0,80% 

Risco R 0,97% 

Despesas Financeiras DF 0,59% 

Lucro L 6,16% 

Tributos (impostos COFINS 3°k, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o municipio) ISS 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Formula Acórdão TCU) BDI  PAD  22,47% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula. 

(1÷AC S R 	1 4- DO 	0*11+  
BDI = 	 -1 

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributaria municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 
allquota de 5%. 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdencieria sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Observações: 

SANTA LUZIA DO PARUA/MA 
Local  

Responsável Técnico 
Nome: 	RAIMUNDO MARCELO MARQUES NETO 
CREA/CAU: CREA RN 110818920-2 
ARTIRRT: MA20210481584 

PMv3.0.4 
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