
8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

9 . PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS,

NÀTUREZA DA AQUISIçÂO: Recursos do Convênio \ATUREZA DA DESPESA: ,14905 I

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: No municipio de São Bemardo/MA.

CEP: 65550-000 UF: MA MUNICÍPIO: O9O9 - SAO BERNARDO

UNIDADE: ITN QUANTIDADE:1,00 v. UNITÁRIO: R$ 92r.87?,39 V.TOTAI,: R$ 921.877.39

OBSERVAÇÃO:

NATUREZA DA DESPESA

Código Totâl Rccursos Coltrapârtidâ Bens e

Serviços
Rendimento de

Aplicaçâo

44905 I RS 921.877.39 RS 921.877,39 RS O,OO R$ 0,00

TOTAL GERAL: RS 921.877,39
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IO - DECLARAÇAO
PROCESSO

r l - ApRovAÇÁo pELo CoNCEDENTE Do pLANo DE TRA.BALHo

Aprovado

Local e Data Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade

12 - ANEXOS

Comprovantes de Câpâcidade Técnica e Gerencial

lência com o Tesouro
DALIDADENa qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto

para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação
Nacional ou qualquer órgào ou entidade da Administraçào Pública Federal, que im
da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho

LoÇal e Data Prcponente

Pede Deferimento.

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL,Pdf

Comprovaçiio da Contrapartida

Nome do Arquivo:
DECLARAÇAO DE CONTRAPARTIDA,pdf

Documentos Digitalizados do Convônio

Nome do Arquivo:
Publicação DOU 881337 PM São Bemardo.pdf
Oficio Cláusula Suspensiva 881337 PM São Bemardo.pdf
Oficio Celebração 881337 PM São Bemardo.pdf
Cortmto Repasse 881337 PM São Bemardo.pdf
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MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA: PTANEJAMENTO URBANO

PRÉ coNVÊNto Ns 881337/2018

CADERNO DE DTSCRTM|NAçÕES TÉCNTCAS DA PAVIMENTAçÃO DE VIAS

URBANAS.

da Matos
civil

Frankn

CREA: u0393427-9
CPF: 660.801.852-53
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DocUMENTAçÂo coupleuENTAR

o QCI

o QUADRO DE CUBAGEM

o ART

o PLANTAS

oCD

rranr<nirvatt6ffiffir",o.
-Engenheira Civil

CREA: 110393427-9
CPF: 660.801.852-53
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o MEMORIAL DESCRITIVO

o ESPECTFTCAÇÃOTÉCNtCA

. coMPostçÃo DE BDr

o ENCARGOS SOCIAIS

. MEMÓRIA DE CÁLCULO

O COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

O PLANILHAORçAMENTÁRIA

o CURVA ABC

r PIANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
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MEMORIAL DESCRITIVO

r. rNrRoDUçÃo

O Projeto de Pavimentação Asfáltica no Município de 5ão Bernardo-MA, ora apresentado é resultado da

análise técnica das vias, foi minuciosamente quantificado todos os trechos a serem pavimentados.

O Sistema Viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação,
juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das águas provenientes das

chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de
veículos e pedestres com conforto e segurança.

2. SITUAçÃO ATUAT

A rua não está pavimentada dificultando o tráfego de veículos neste local, portanto faz-se necessário à

sua pavimentação de forma imediata.

3. OBJETTVOS

Geral

lmplementar um sistema pavimentação, drenagem e sinalização viária em ruas na sede do município de

São Bernardo/MA, oferecendo melhor condição de tráfego de veículos e pedestres.

Esoecífico

Prover para a população de São Bernardo ruas trafegáveis;

Promover a melhoria nas condições de conforto e segurança no trânsito do município;

Contribuir para a manutenção do bem-estar da população.

4. LOCAUZAçÃO

Ver planta de implantação em anexo

5. JUSTIFICATIVA

O projeto de Sistema Viário tem por finalidade promover a população de 5ão Bernardo melhores

condições de tráfego.

,.&àl
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ESPECIFICAçÃO TÉCNICA

srsTEMA VtÁRtO - CONSTDERAçÔES rNrCrArS

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente executadas no
decorrer da obra.
Estas especificaçôes têm como objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de cada serviço
em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, fornecimento e emprego de
materiais.

Dados considerados no projêto:

Tráfego de médio

Camada de asfalto final: 3,00cm

sERVrçOS rNrCrArS

Placa de obra

Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a afixação das placas de obra e dos responsáveis
técnicos pela execução, em local visível, de acordo com as exigências do CREA.

SERVIçOS DE TERRAPTENAGEM

Desmatamento e limpeza me€anizada de terreno com arvores ate O 15cm, utilizando trator de esteiras

Antes do início da execução dos serviços todo o terreno deverá ser limpo, capinado, isento de entulho e

de quaisquer outros materiais que impeçam o desenvolvimento dos mesmos.

É terminantemente proibida a derrubada de arvores sem a autorização por escrito da Fiscalização,

registrada no Diário da Obra.

O material proveniente da limpeza será removido ou estocado. A remoção ou estocagem dependerá de
sua eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a permanência de entulho em
limites da área de terraplanagem, ou nos locais que possam provocar obstrução do sistema de drenagem
natural ou da obra.

O controle das operações de limpeza será feito pela Fiscalização, após a conclusão dos serviços.

Bota-FoÍa de material inservível

Corte e remoção de todos os trechos danificados indicados no projeto em anexo.

A escavação será precedida de 10cm de base.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego
de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da
obra.

O material proveniente da remoção e limpeza será removido do local da obra.

{ngenheira CMI
ctEA 110:!9:H27€

CPF: 6160.801.852-53

&àt
ffi?



PM .FOLHA t'I"

PRocE§S0:JÍJ9-g.lSd--
MODALIOADE

VISTO:

Regularizacão do sub-leito c/ escarificacão. umidecimento e compactacão

Estabelecer a sistemática a ser empregada na execução da regularização do subleito de rodovias a

pavimentar, com a terraplenagem já concluída.

Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio.

Afim de que o tráfego de veículos seja melhor, faz-se necessário à regularização da plataforma,
preparando o solo para o lançamento do material proveniente das jazidas.

Aouisicão, Escavacão e carqa em material de azida lc cateporia

. Cargas de materiais

Moteriois:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operação são todos aqueles oriundos da movimentação de

volumes de terraplenagem, revestimentos, etc., quando não previstos na composição dos serviços.

Equipamentos

Serão utilizadas carregadeiras frontais para as operaçôes de carga e caminhões basculantes para as

operações de transporte.

. Decapagem de jazidas

Execucõo:

Estes serviços compreendem a escavação e transporte em distâncias de até 50m de materiais inservíveis

de jazidas, à finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de serviço a estocagem de solos de decapagem

cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos serviços de proteção ve8etal como camada de

preparação ao plantio/semeadura de espécies de gramíneas, leguminosas e arbustivas. Estes materiais

serão classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os preços unitários dos serviços foram obtidos

com base na movimentação de volumes de escavação classificados como material comum, prevendo-se a

utilização econômica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lâmina, 335 HP, para escavação

e transporte.

o Hora-Máquina

Descrícõo:

Este tipo de serviço compreende o uso de motoniveladora para a execução de uma série de serviços tais

como: (i) Manutenção das condições de tráfego da pista dê rolamento em situações emergenciais em

caso de chuvas, (ii) Remoção de barreiras sobre a pista, (iii) Manutenção de vias alternativas em caso de

desvio de tráfego.

. Extração, carga e descarga de material para aterro

Descricõo:

Engenheira Civil

ff;$

MâtosFranknilva

CREA: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53
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Este serviço compreende a Escavação, carga e descarga de aterro necessário à execução do aterro,
quando não incluído no custo de execução dos serviços.

A descarga do material para aterro será precedida da execução dos serviços de desmatamento,

destocamento e limpeza da área do empréstimo.

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o emprego

de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da necessidade exigida na execução da

obra.

Transporte do material de iazida

O material discriminado no item anterior será transportado por meio de caminhões basculantes. Adotou-
se a Distância Média de Transporte igual a 4,0Km.

àl ffi

Esoalhamento e comoactacão de material de 1a catesoria com trator de esteira com 153HP

As operações de espalhamento serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da

necessidade exigida na execução da obra, estando o solo na umidade em torno de ótima.

Camada granular de pavimentação executada sobre o subleito ou reforço do subleito devidamente
regula rizado e com pactado.

Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de solos e materiais britados ou
produtos provenientes de britagem.

Será precedida de 10cm de base.

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95%

da

Engenhei
Mâtos
rã Civil

Frankn

CREA: U0393427-9
CPF: 660.80r.852-53

Eouipomentos:

Tais serviços serão executados com base na utilização econômica dos seguintes equipamentos:

- Extração com Drag-Line:

Drag-Line, 140 HP, para extração;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extração com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lâmina,335 HP, para extração;

Pá carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condicões Gerois:
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da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas
finas aquela massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica aparente
máxima seca, do referido ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação
deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de

acordo com a massa específica aparente seca exigida.

A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos
materiais realizados na pista ou em central de mistura, bem como o espalhamento, compactação e

acabamento na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a

compactação, atingir a espessura projetada.

Quando houver necessidade de se executar camada de base com espessura final superior a 20cm, estas

serão subdivididas em camadas parciais. A êspessura mínima de qualquer camada de base será 1"0cm,

após a compactação.

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de Base granular: Motoniveladora
pesada com escaríficador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro,
liso-vibratório e pneumático; grade de discos; pulvimisturador e central de mistura.

AAUQ: Fornecimento de insumo e usinagem e=4cm

É a mistura executada a quente em usina apropriada, com características especÍficas.

Estabelecer a sistemática a ser empregada na fabricação de mistura asfáltica do tipo areia asfalto a

quente para construção de camadas do pavimento de acordo com os alinhamentos.

A areia asfalto usinada a quente somente deverá ser fabricada, transportada e aplicada quando a

temperatura ambiente for superior a L0'C.

t"*rríri"ltã á. §l''ü-""*

.í,x';l*u,g'r
CPF: 660.801.852-53
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SERVIçOS DE PAVIMENTAçÃO

lmprimacão mecânica com CM-30 taxa = 1,2 L/m'

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

antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando conferir coesão superfícial,
impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a L0 sC, nem

em dias de chuva.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deverá ter certificado de análise além de
apresentar indicações relativas do tipo, procedência, quantidade do seu conteúdo e da distância de

transporte entre a refinaria e o canteiro de serviço.

Antes da aplicação do ligante betuminoso a pista poderá ser levemente umedecida.

Pintura de lisacão com RR-2C

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.

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 sC,

ou em dias de chuva.
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Os materiais provenientes são: areia (agregado miúdo), material de enchimento (filer) e ligante asfáltico
Não será permitido os serviços em dias de chuva.

Transporte de AAUQ DMT=127km

O material discriminado no item anterior será transportado por meio de caminhões basculantes. Adotou-
se a Distância Média de Transporte igual a 127Km.

SERVIçOS DE CALçADAS

Execuçãodecâlçadaemconcreto1:3:5(fck=12MP
no proieto ítráfeso de pedestres)

MEDIDAS DE SEGU RANCA

As vias devem ser sinalizadas, de tal modo que os motoristas tomem claro conhecimento da existência de

obras nas vias. Todos os funcionários deverão usar colête, tipo suspensório com faixas reflexivas. Os

funcionários devem usar equipamentos de proteção individual de acordo com as normas trabalhistas.

CALCADAS

As calçadas serão executadas em concreto 1:3:5 (fck=12 MPA) preparo mecânico com 8 cm de espessura..

As calçadas deverão ser previamente capinadas, aterradas com material de 1ê qualidade e fortemente
apiloadas com compactador mecânico tipo sapo, de modo a construir uma superfície firme e de

resistência uniforme.

Nos pontos que o terreno apresentar muito mole, será necessário proceder-se sua remoção até uma
profundidade conveniente, substituindo-se por material mais resistente.

Os quadros devem ser concretados alternadamente, formando junta de dilatação, usando para tanto
ripas de madeira, sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 cm e 30 cm de comprimento, cravadas

alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de no máximo 1,50 m.

As emendas das ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das

extremidades.

Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as ligeiramente. As ripas

servirão como forma devendo ser retiradas antes da concretagem do quadro lateral.

A calçada acabada deverá ter caimento médio de 2% em direção à rua não devendo apresentar nichos.

O acabamento devera ser feito com desempenadeira de mão.

RAMPA PARA PCD

As rampas devem seguir o projeto, e serão executadas com o mesmo material das calçadas.

Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres.

As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou
sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres.

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres.

'5:=$ R.oo I

CREA: U039:t427-9
CPf: 660.801,852-53
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A inclinação deve ser constante e não superior a 8,330/. (7:12\.

A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres, quando o fluxo
de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestre s/min/m.

Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver interferência que

impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia, admite-se rebaixamento da

calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o rebaixamento
totalda calçada na esquina.

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa livre, deve ser fêito
o Íebaixamento total da largura da calçada.

Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de no mínimo
0,80 m, sendo recomendável 1,20m.

As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor planos

inclinados de acomodação A inclinação máxima recomendada é de 10%.

Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto rejuntado, dim 30x30x2.5 cm

Os pisos táteis serão de concreto rejuntado 30x30cm e espessura de 2,5 cm. As placas podotáteis

caracterizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso adjacente, destinado a construir
alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual. Modelos: Piso Tátil Direcional - tem
a função de orientar o percurso a ser seguido, possui a superfície de relevos lineares. Piso Tátil de Alerta -
tem a função de sinalizar perigo ou mudança de direção, com superfície em relevo tronco-cônico. O piso

tátil será com dimensões de 30 x 30 cm, na cor natural. As placas deverão estar em conformidade com a

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

SERVIçOS DE DRENAGEM

Assentamento de suia Ímeio-fiol em trecho reto. confeccionada em concreto ré-fabri cado. dimensoeso

100x15x13x30 cm Ícomorimento x base inferior x base su erior x altura ra vias urban usoD l. oa así viáriol.

Este serviço envolve a execução do meio, confeccionada em concreto pré-fabricado nas dimensões
100x15x13x30 cm.
Sua execução deverá ser feita em concreto usinado de 15 MPa, deverá ter seção retangular com

dimensões de 15 cm (quinze centímetros) de espessura, 30 cm (trinta centímetros) de altura, para as

peças de meios fios.

As valas deverão ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no mínimo 15 cm (quinze

centímetros). O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios deverá ser regularizado e apiloado.
O assentamento dos meios-fios deverá ser executado após a regularização do coroamento. O meío-fio
deverá ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra de material existente por

ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra.

Execucão de sarieta de concreto usinado. moldada in loco em trecho reto .30cm base x 15 cm altura.

As sarjetas serão de concreto moldado in loco, com dimensões de acordo com projeto e serão assentados
sobre uma base de concreto. Concluída a base de concreto, a construção da sarjeta consistirá nos serviços

ffi
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ltAtp
de forma, preparo, lançamento e acabamento de concreto, cujo Íck será de 15Mpa, e execução de juntas

a cada 6,00m.

srNALrzAçÃo uÁRrA - coNsrDERAçÕrs rrrctlts

A sinalização de trânsito informa e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização garante um

trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres.

Placas, inscrições nas vias, sinais luminosos, gestos e sons compõem o código da sinalização de trânsito.
Essas informações que regulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias, indicam serviços,

sentidos e distâncias, sendo classificadas pelo CTB em sinalização vertical, sinalização horizontal,
dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização semafórica, sinais sonoros e gestos.

O Código de Trânsito Brasileiro - Lei n" 9.503, de 23 de setembro de 1997 - determina no seu art.90, §1":
"O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da

sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação".

srNAuzAçÃo vERncAr

NOTA: Todas as informações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual de Sinalização
Vertical de Regulamentação - Volume l, aprovado pela Resolução do COTRAN n.p 180, de 26 de Agosto de

2005 e Volume ll - Sinalização vertical de advertência, aprovado pela Resolução do COTRAN n.e 243, de

22 de junho de 2007.

lntroducão

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas

fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preesta be lecidas e

legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias

adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e
orientar os usuários da via.

A sinalização vertical é classificada segundo sua Íunção, que pode ser de:

- regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;

- advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas

proximidades, tais como escolas e passagens de pedestresi

- indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mênsagens

educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em sêu deslocamento.

tr da Matos
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Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir
(regulamentação, advertência ou indicação).

Todos os símbolos e legendas devem obedecer à diagramação dos sinais contida neste Manual.
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Princípios da sinalizacão de trânsito

Na concepção e na implantação da sinalização de tÍânsito, deve-se ter como princípio básico as condições

de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais.

Sinal de Regulamentacão

Código R-1- Parada Obrigatória (octogonal)

Características dos Sinais

Sinal
Cor

Forma Códiqo

R-1

Fundo Verrfle lha

orla inlsrna Brânca

Orla exl€ma Vêrrnêlhâ

Letras Brancâ

Forma Cor

Fundc BÍ9nca

Simbolo PretB

Tariâ Vermêlhâ

Orlil Vermelha

Letras Pretg

Cor

Fundo Brâ ncâ

Oílâ inteÍra (opcion el) Vermelhâ

Oíâ externa Br encâ

Tarja Vêrmélhe

Legenda PrelB

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos critérios abaixo e

ao padrão Munsell indicado.

Matos
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lJtilizâçáo nôs sinais de rêgulâme nlaçáô

- fundú do sinel R-1;
- orla e tãria dos sinâis de rElulâmentâçâc enr qerálvêínrêlha

pâdráô

PÍIII R

7.5 4i 14

Cor
N

prÉtâ 0.5 - sÍmbolos e lesendas dos sinais de rÉ0ulâmenlaçár)

brsns s.5
- íundode sinÊis de rêgulBmênteg5ú:
- lêkás do sinal R-l.

PM - Pâdráo l!íunsell
R - Rsd -vermelho
N - Neutral {@res absolutâs)

Refletividade e iluminacão

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivas, luminosas
(dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa frontal).

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória" (R-1) seja, no mínimo,
retrorrefletivas.

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das placas retrorrefletivas,
luminosas ou iluminadas em vias com deficiência de iluminação ou situações climáticas adversas.

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem apresentar o

mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos.

Materiais das placas

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das placas de
sinalização são: o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada.

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas.

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática.

As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorref letivas dos seguintes tipos: de

esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as

necessidades de projeto.

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento tecnológico,
desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do sinal,

durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de

manutênção.

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou
películas retrorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser na cor preta, fosco ou
semifosco.

Suporte das Placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os

esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

da
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Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e

apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a

soltura ou deslocamento da mesma.

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizados,

desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas características originais, durante
toda sua vida útil em quaisquer condiçôes climáticas.

Supoftes o serem usodos neste projeto:

üt E

\t/
-c

o
\.'/
.c.
\|/

-iliilrI 

3

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do significado do
sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres.

Para sinais usados tem porariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis com características

de forma e peso que impeçam seu deslocamento.

Em vids urbonds

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma altura
livre entre 2,0 e 2,5 metros, em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação

dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.

srNAL|zAçÃo HoRrzoNTAr

NOTA: Todas as informações descritas abaixo foram minuciosamente retlradas da Resolução np 23610l

do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

lntroduÇão

"A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de

utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam

adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego".
(Resolução ns 236107 do CONTRAN)

a
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É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados
ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função: organizar o fluxo de veículos e pedestres;
controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a

obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos
específicos, têm poder de regulamentação.

Padrão de forma

- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem estar
longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.

- Tracejada ou Seccionada: são linhas interrompidas, com espaçamentos respectivamente de extensão
igual ou maior que o traço.

- Setas, Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma
situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, regulamentar ultrapassagem e

deslocamento lateral, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na

demarcação de obstáculos.

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de áreas de circulação,
trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições especiais; na

marcação de faixas de travessias de pedestres, na pintura de símbolos e legendas, demarcar linha de
retenção, regulamentar Iinha de transposição e ultrapassagem.

Marcas longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada
à circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas

de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veÍculo, as faixas reversíveis, além de estabelecer as regras

de ultrapassagem e transposição.

- As marcas longitudinais amarelas, contínuas simples ou duplas, têm poder de regulamentação, separam
os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam proibição de ultrapassagem e os

deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, não têm poder de
regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;

- As marcas longitudinais brancas contínuas são utilizadas para delimitar a pista (linha de bordo) e para

separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, têm poder de regulamentação de
proibição de ultrapassagem e transposição;

- As marcas longitudinais brancas, seccionadâs ou trace.ladas, não têm poder de regulamentação, apenas
ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido.

d Matos
Engenheirâ Civil
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As marcações constituídas por Linhas de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) separam os movimentos
veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou
proibida.

Linhas Simples contínua (BRANCA)

Linhas de bordo (BRANCA)

Delimita através da linha contínua, a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos.

Marcas tranversais

As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os

deslocamentos de outros veÍculos e dos pedestres, assim como informam os condutores sobre a

necessidade de reduzir a velocldade e indicam travessia de pedestres e posições de parada.

Faixa de travessia de pedestres (BRANCA)

Tipo Zebrada

--I Í
1t

A largura (l) das linhas varia de 0,30m a 0,40m e a distância (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A extensão
mínima das linhas é de 3,00 m, podendo variar em função do volume de pedestres e da visibilidade,
sendo recomendadas 4,00m.

NOTA: As informações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas da Coletânea de Aplicação em
situações - tipo 1, DENATRAN - Setembro de 2002.

A largura mínima da faixa de travessia de Pedestres é de 4,0 m, que atende até 5.000 pedestres/h, com

nível de serviço "A",3,25 m'z/pedestre. Recomenda-se que seja redimensionada, quando o nível de

serviço for inferior a "8" (mais que 7.200 pedestres/h e 7,39 m2/ pedestre), pois compromete a

segurança e o conforto. A existência de obstáculos na calçada, junto à Íaixa de travessia, como postes,

telefones públicos, suportes de sinalização etc., diminui significativamente a largura efetiva da calçada e
da faixa, prejudicando o nível de serviço. Dêve-se solicitar a remoção desses obstáculos quando o nível de
serviço se tornar insatisfatório.
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NOTA: Todas as informações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas da NBR 9050 - Adequação
das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente.

Lffi
,

)
, a ta

m
Limpeza da Obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.

Todo o entulho será removido do local pela CONTRATADA.
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO EERNARDO/MA

MINISTERIO DO OESENVOLVIMENTO REGIONAT

PROGRAMA: PI.ANEJAMENTO URBANO

coNvÊNto Ne 881337/2018

OERA: PAVIMENTAçÃO DE VIAS URBANAS

coMPosrçÃo DE BDr (%)

* Para cálculo do BDl, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDt= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L»/(1-l»-1

Ptt{ .FOLiiA if
PROCE§,qO

MODALiDADE

VISTO:

Ond e:

AC

DF

R

L

I

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

LUCRO

TRIBUTOS

DrscRrMrNAÇÃoITEM (%l

AC CENTRAL

Administração central
Total AC =

3,80%

3,80%

DF DESPESAS

Despesas financeiras

Total DF =

1,,O2./"

t,o2%

S,R€G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de riscos
9,2o%
o,50%

0,72%

0,82%

taxa de garantias

Total R=

L LUCRO

Lucro bruto 6,640/.

Total L = 6,64%
TRIBUTOS l
PIS

coFtNs

o,65./"

3,00%

2,50./"

4,500/0

to,65%

ISSQN

CPRB

Total I =

TorAL (8Dl) = 26,14%

ngenheira Civil
CREA: 110393427-9

CPF: 660.801.852-53
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAI. OE 5ÃO BERNARDO/MA

MINISTERIO DO DESENVOTVIMENTO REGIONAT

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

coNVÊNto Ne 881337/2018

OERA: PAVIM€NTAçÃO DE VIAS URBANAS
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ÊNcaRGos soctats soBRE pREços DA MÃo oE oBRA HoRtsra E MENsaltsra - coM DESoNERAçÃo

cóDtGo HORISTA % MENSALISTA%

GRUPO A

A1

A?

A3

A5

A6

A7

A8

{e

B2

rNss

sE!!

SENAI

INCRA

SEBRAE

saLARro EoucÂçAo
SEGURO CONTRA ACIDENÍTS DE TRABATHO

FGTS

sEcoNcr

1,00

o,20

0,60

2,50

0,00

1,50

0,00

1,s0
1,00

o,20

0,60

?,s0
3,00

8,00

1,00

17,80

3,00

8,00

1,00

TOTAL 17,ú

11,44

GRUPO B

QUE RECEBEM

GRUPO C

B1

B3

B4

qs

B6

87

B8

B9

810

0,92

10,!1
o,o7

3,95

o,12

44,54

4,47

REPOUSO SEMANAT REIV]UNERAOO

FERIADOS

AUXILIO ENFERMIDAOE

13e SAtARtO

LICENçA PATERNIDA'E

FALTAS IUSTIFICADAS

DIAS OE CHUVAS

AUxíLto ÂctDENÍE DE TRABALHo

rÉnras eoz,qoli
sAúRro MATERNTDADE

Não incide

Não incide

0,77

8,33

0,06

0,56

Não incide

0,09

6,63

0,02

1,48

q!
8,91

0,03

I TOTAT DOS ENCARGOS SOCIAIS

tNctDÊ ctas DE a

AVIso PRÉVIo INOENIzADo

AVIso PRÉvIo TRAEALHADo

FÉRrAs {rNDENrzADAs)

DEPóstro RESCtsÃo sEM JUSÍA CAUSA

wornrzaçao roÉioraL
TOTAL DOS EI'ÚCARGOS SOCIAIS QUE

tNclDÊNctas cLoBrts DE a
NÃo RECEBEM

GRUPO D

4,18

o,10
3,15

3,42

0,35

4,95

0,46

15,83

I,94

o,46

8,40

16,40

12,20

2,92

0,35

3,27

c1

c2

c3

c4

s,L
0,13

c5

c

D1 R€rNcrDÊNcrA DE GRUpo A soBRE GRUpo s

ÍOTAt

REtNcrDÊNcrA DE GRUpo A soBRE Avlso pRÉvro

ÍRABALHA0o E RErNcrDÊNctA Do FGTS soBRE avrso
PRÉvto tNDENtzaDo

D2

D

rOTAI- (A+B+c+Dl 86,61 49,67

retra aSi
gen ra Civil
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MEMóRIA DE CÁICUtO PRoCES§o1 t9o C)o t

283,00

2

3 7497,30

3394,50
I 9,30

9,30RUA INDEPEN NCIATl
RUA 15 OE NOVEMERO

9,10

1367,10

RUA N DEPEN NCIAT2

Plãcã dê obrâ em chapa de acogâlvaniÉdo
3,00 2,OO

RUA VITAL SRASIL 90

1367

2.1 Desmatâmento e llmp€za mecaniadâ dê teÍreno com arvorês atêo 15cm, utlllzando tratoÍ dê êstêirâs

Áíêa de lntêrvençâo lm':) % de vesetação
71476,20x30Y"=YIZ,A6

2.2 Transpon€ come.cial com .aminhâo cârloaêriâ 9 t, rodovia com revestimênto p ma o

Área de lntervenção (m') espessura do €xpurso (m) volume de e)eurso 1m')

3442,a6 x 0,1 = 344,29

Transformando o mr em lon = (Rêsultâdo em mr x peso especiíco)

volume de expurgo (mr) Peso êspecífico Bota-forà (t)

344,29r1,6=550,86
Com DMT=5km

Botã-íora (t)

550,86

DMT (KM)

4,50

2.3 ReSularizacâo ecompâctacâo dê sublêitoâtê 20 cm de€spêssurã
Área de rnteruenção (m'?) = L1476,m

Bota lorê (txkm)

2478,87

2.4 Escàvâcâo e cârgâ matêriâ|1â câtêgorla, utilizândo trator de estêirâs de 11oa 160hp com lanrina, pêso opêraclonâl* 13t e pa

carrê8âdeÚâ
Volume encontrâdo.o quâdío de cubâgêm = 1865,61 út

2.5

2.6 €ompactacao m€canica c/ conÍole doSe=95%do pn lar€3s) {c/monivêlãdora 14O hpê Íolo comprêssoÍ vibrâtorio 80 hp)

compactação (mr) = ú5651

ÍÍânspoÉe .omêrclâl .om .ãminhao a.r.ocêriô 9 t, rodovia com revestim€nto primâ o
Translormândo o mr êm ton = (Resultàdo em mr x pêso êspecÍfi.o)

Es€avação e carsa (m') Peso espetiíico Escâvâção e càr8à (t)

1866,61 x 1,3 = 2425,59 ton
Com OMT=5km

Escavàção e ca.sa (t) DMT (KM) Trânsponê (txkm)

2426,59x4,50=1í819,55

RUA INOEPEN NCIA Í1
RUA NDEPENDÊNcIA T2

RUA 15 DE NOVTMERO 2585,40

7497,30

ÁRE^(M,)

1 283,00 5,40

278,00 5,40

161,00 5,40

1501,20

869,40

365,00 1971,00

793,80

2

3

5,40

CREA 11 -9

747,AA 5,40

CPF: 660 801 852'53

6,00

qUADRO GERAI. DE TODAS AS VIAS

RUA WALÍER SAMPAIO I47.OA

ExiExsÃo ÍorÀr {M) - rzú.o
ÁREA ToÍar. (M') riqze,zo

--r

1.0

1.1

2.O

ITEM

I
?
3

4

RUA WALÍER SAMPAIO

Ánel rorel (u,)

qUADRO GERAL DE TERRAPTENAGEM-ernnsfo 
tut

283,00

27a,OO

161,00

365,00

u1,q
1t476,2O

f.^aG. oÂ vra (M)
9,30

9,30

3.0 sERvrços oE PÂvrMENÍaçÃo

euaDRo GERAL - PAVTMENTAçÃo

ITEM RUAs

RUAVITÂL BRASIL

RUA 15 DE NOVEMBRO

nuel r.rorir r oÊ r,rcrn rr
núÀ rrorprroÊrcrarz
RUA WALTER SAMPAIO

airrío rorÀ (ul
Aiúióú!(lvr')

ErrENsÃo (M)

LÁRG. OÁV|A (M) -

TARGURA DO MEIO FIO E

SAR,EIA (M)- LARGURÂ

oÂ carçÂoa lM)



MEMóRIA DE cÁLcUTo

lmprimâcaodê basê dê pâvimêntãcao.om ôdp cm-30
lmprimação (m') = Área de pavimentaçâo (m,)

Plnlura dê ligacao com êmuLâo rr-2c
Piírurâ de lisação (m') = Área totat (mt)

sExvrços oE c LçÂDÂs

PM .FOLHAN'

PROCESSO

MODALIDADE

5663,60 m,

266,54 m'

3567,00

LARGURA (M) ÁREA (M1

o

3.1

3.3

ITEM RUAS

1,50

calçadê (mr)

Arêia asíãlto â qu€nte (ââuq).om cap 50/70, incluso usinâgêm ê âplicâcão, êr(clusiv€ transportê
,\AUA (mr) = Área torât (m,) = 6653,50 ml

Transformando o AAUQ êm m'= Rêsuhado em mzx espessura do asfalto
AAUa(m'?) Espessura do asfalto lm)
6563,60 \ 0,04

3.4

|.o

4.1

Trânspoítê com ceminhão bas.ulànt€ 6 m3êm rodovià pãvimêntâda (paía dlstâncies superiorês a 30 km)
aÀuo (m,) DMT (km) - sÃo BERNARDO . CHÁpÁDTNHA

266,s4 x t27 = 33850,53 m!.hn

Erecução de passêio (calçâdâ) ou piso deconar€to com conareto moldãdo in loco, feito em obra, acâbamênto convênclonâI,
esp€ssura 6 cm, ârmâdo

' Pãra câlçâdã de 1,50m

RUA VITAL ERASIL

RUA 15 OE NOVEMBRO

RUA INDEPENDENCIA T1

RUA INDEPENDÊNCIA T2

RUA WALÍ€R SAMPAIO

Ext. totalx 2lâdos (m)

566,00

556,00

322,N
730,@
294,00

536,00

s20,00

310,00

718,00

294,O0

30

36

72

!2
0

1,S0

:Extensão càlçadas de 1,50 m

2378,@

2374,@

cÁLcuLóba ÁREA DAs RAMPAs

oüarur aaupas ExrENsÃo DE

(M) PrsorÁrlLlM)
16,00 4,50

16,00 4,50

10,00 4.50

12,OO 4,50

4,00 1,!0
78,30

Largura

21,60

2\,60
13,50

16,20

5,40

daSl
ngen Crvil

3557,00

Pavimeítação(om Piso tátil dire.ional e/ou al€Éa, concreto rejuntado, dim 30x30x2,5 cm, para d€ficiente vkual

1

2

3

5

RUA VITAL 8RAsIL

RUA 15 DE NOVEMBRO

Àul norprlroÊrcrerr
nul rnoriiloÊlcrnrz
RUA WALTER SAMPAIO

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

ÁREA ÍoTAL (M.)

Extensão calç.das - perímeúo das rãmpas
2378 (4,5.58)

2777,OO 635,100,30

635,10 78,30 713.40

5.0 SERV|çO5 OE OREN^GEM

5.1 Assentamento de tuia (meio{io)em úêcho reto, conÍeccionâdâ êm concreto píé-íâbricâdo, dimêns6es

:Extensãô totêl do mêrô fio (m) = 2378,00

5.2 Exe.!ção de sarietà de concreto usinado, moldada in loro em trecho reto, 30 cm bâsê x 15 cm âlturã

IExte.são total da tárletâ (m) = 2378,00

6.0 stxÂuzÂçÃovERlrcÂt

6.1 Íorô. ê implântaçáo plâca si.aliz. tôt,rêíletiva
Quântidadê de placês

quantidãde Árêa dâ plãc:

9,00 x 0,51

9,00

4,39

CRÊA: 110393427-9
CPF] 660 801 852 53

lnterseçôes de ruãs {m)

4.2



MODALIOADE
5.2 Placa êsmaltada pârâ idêntiíicâção nrde ruâ, dimensões 45r2scm

7.! sinaliracao horilontâl com tintâ rekoíreíletiva a bãs€ d€ resina acrilica com microesíeras de vidro

MEMORIA DE CAI"CULO

lntêrseçôês de ruas {m)

2378,00

IA sinâl+pedes

PM .FOLHÂNN

PROCESSO ? o (o\q

Fâlxâ5 dê slnallreção
FNXA BRANCA Ert. totalx 2lâdos (m)

RUAVITAL ERASIL 566,00

RUA 15 OE NOVEMBRO 556,00

RUA INDEPENDÊNCIA T1 322,00

RUA INDEPENDÊNCIA T2 73O,OO

RUA WALTER SAMPAIO 294,@

Ex|antão totdl (nl

Extênsão totâl(m)
ü74,ú

0,1

0,10

30

36

t2
tl
0

536,00

520,00

310,00

7ta.oo
294,ú

:a1,8

Extênsâo mínimâ da listra(m)
4,OO

Largura da listra

0,40

8,00

qrânt. de íâi,(as de pedestres

9,m

Quânt. de liskês
5,00

309,80

72,0

81 Limpeza Íinalda obra
Área de intervencão (m'?) 1147020 m'z

CREA: 11039327-9
cPF 660.801.852-53

5INÂlIZAçÂO HORIZONTÂL

8.0 UMP€ZÂGERAL



PROPONENÍC: PREfETÍUNÁ MUNICIPAT DE SÂO BERNARDO/MÀ

MINISTI RIO DO DTSE'{VOLVIMTNTO REGIONÀL

PROGRÁMÀ: PtÁNtlAMtÍ,IÍO URoA O

coNvtt{to Nr 83l3rz2ola
OBRA: PÂVIMENTAçÂO DE VIÂs URBÂNÀS

nEfERtNCtATStNAPtFEVEREtnO/2019 EDNtTStCROOUTUBRO/2O1SCOMDEgONEnÂçÃO

AOlt 26,1434

í

nrLATónrc or coMposlçóÉs DEpREços uNlIÁnrcs

4.2

sEnvrços DC cÀrçaDAs
Pâvimeítâção coú Piso rátil dirÉiônâl ê/ou âlê.ia, .on.reto relo.tado, dim 30t3ü2,5 .m, para deficiêntê vhual

COM POSIçÃO ANÂLÍÍICA

ENCÂRGOS SOCIAIS: 86,61%

kg

IC

UNIO

QTO

0,0500

0,0500

CUSTO UNIT

14,66

1o,92

CUSTOÍOÍAL
0,71

0,55

0,6510

1,5000

88109
aal16

:14157

34353

36178

Pedreiro com eócarSot complementarês
5êtuente com en.árBG cômplêmeôt.res

Rejuôte coloÍido cimêntico
ar8áhâssa colantê Âc'll
pito podotatil de co.c.eto - direcio.alÊ âlêrtâ,30 x 30 r 2,5'.h

h

h

1,37

1,06
7,94

2,19

3,11

RESUMO DA COMPOSTçÁO

8.0

8.1

sefr enle.om en.ar8or complemenl.res

sERV|çOS

0,00

.USTO TOÍAI

54,82

CUSTO ÍOÍAL

0t,53

QÍO
0,14m 1,53

MÃo.or.oBRÁ

7,24 51,54

coMPos ÇÃo aNArÍnca
CUsTOUNÍ

1o,92

UNID

UN

h

EQUIPAMEI{ÍO
RESUMO DACOMPOSIÉO

0,00

MÃo.DC.oBRÂ

\,51

SERV|çO5

0,m

a,
=
-Í1o
ç
z

a,noc)m<,
c)

=o(f
r-
rJ
t;,

=a{9

ftt-Jmffi'
CRÊA: 110393427-9

CPF:6ô0 801 852,53

I



PTANILHA ORçAMENTÁRIÁ

PROPONENT€: PiaFElÍURÂ MUNICIPAI DE SÃO ãERNARDO/MA
MINISTERIO DO DESENVOLVIMÉNTO REGIONAL

PBOGRAMÂI PLÂNÚAMENTO UNBANO

coNvÊNlo Na 881337/2018
OARAI PAVIMENTAçÃO OE VIAS URBANAS

REfERÊNClA: StNAPI fEVERatiO/2019 E ON tÍ STCRO OUTUBRO/2018 COM DESONERAçÀO

BOI:26,14%

PM .FOLHAN'

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

C)

ENaÂRGOS SOCIAIST a6,61%

ITEM DrscÂrMrNAçÁo oos sERvtços UNID QUÂI{T.

Preço

Código do serviço Unitário reó
BOt BDI

Desmatàmento e limpeü mecànizada dete.reno com arvorês ate
útilirando trátoÍ de êsteiras

291,t7 36),2a

22
Íransportê comercial com câminhao càiiocêria 9 t, rodoviô com
revenim€nto píimârio

4.442,56 73672

2 478,87 12439

7.4a2,72

0,8s 2.707,04

2.3 Rêgulârizacâo ê compactâcâo de subleitoatê 20cm de espêssura t7.416,24 72961 1,13 1,44 16.4!4,97

74I57/AAL 2,15 3,41 6.471,L4

10.919,66 )2439 9.2AL,)!

1.866,61 74405/@2

4,67

4,69

0,85

5,92 11.050,31

Escavacâo e carga material la categoria, utilizando tratoÍ de

estetar de 110 a 160hp com Iâminà, peso operãcional r 13t e pa
1.866,612.4

.5
Íránspo.te comerciál com caminhao càÍoceria 9 t, rodovia com

26 Compactacao mecanicõ c/ controle do Bc>=95% do pn Grea,
(c/monrvelãdora 140 hpe íolo compressor vibratoio 80 hp)

t.1
32

Arera asíàllo d ouente íaauol com cãD 50/70, 
'ncluso 

uerà8em e

Tra.sporle com caminhão basculante 6 m3 em rodovia

Exec!ção de pásêio kalçádá) ou pho de concreto com concreto

6 661,60 72943

266,54 73849/00r.

1,60 2,42 \1.464,41

725,93 915,69 2114.068,01

1,05 t,32 44.642,43

51,89 233 460,15

54,82 69,1s 49.331,61

3.3

3.4

4.1 moldado in loco, feito em obrá, àcábameíto
gipessu.a 6 cnt, armado

33.850,63 97915

3.567,00 94992

1t3,44 cPr_r2

65,45

4.2
Pavimentãção com Piso tátil dtecaonal e/o! alêrta, concreto

rejuntàdo, dim 30x30x2,5 cm. pãrà deficiênte vis!ãl

96401 1

Assentamento de guia (meio-íio) em trecho .eto, conÍecoonada

51
em concíeto préJabricado, dime.rôes 10ox15r13x30 cm

(comprimento x base inÍêrior x basê superior x altura), pârâ vias
2.378,00 94273 I34, 44,04 t04.727,t2

Execuç5o de sarjetã de concreto usinãdo. moldada in loco em
52 2.378,00 94281 31,59 39,85 94.1$,34

t.echo.êto,30cm base x 15 cm altuía

4,5961 Forn. e implantáção placa srnaliz. tot.Íefletiva
Srcno , DN|T

5213423
321,65 413,30 1 897,0s

1

6.2 Placa esm.ltãda para identificasão.r de rua, dimenrõB 45x25cm und 9,m 73916/002 79.41 100,17 901,53

Sinaliz.cao horizontal com tanta ret.oíêfletiva a bãsê de resinà

âcrilica com microeíê.âs dê vidro
309,80 )1941 29,1r 36,97 L.453,31

1t.476,20 CPU.3 22.749,O1

lmporta o sêguiote orçamento em:

SÀO BERNÀRoo/MA, 02 DE ABRIL DE 2019.

novecentos ê vlíte e om mil, oito.e.tor e setent. e sete reàis . trinta e novê

Vr+"'t^l.-^í

92L4t7,39

tR*ponsàver têcn'co 
INome: ÊRANKNILVAVIEIRADASILVAMATOS

CFEA: 110393427-9

' tlderc qre c..e.sc $d.ls.túdem.o.st.b.lêddo m sll'lÂPl pâÉ mao d. obra hoílst ou mêffâlií.,.om dêsonêÍ.Co.

1.0 SERVrçOS rNrCrArS 2.203,64

2 243,646,00 74209/@1

2.0 sEivtçosoETERRÂPIENAGÉM

222.791,764.0 SERVrçOS Dt CÂLçÂDAs

5.0 SERVIçOS DE DRENAGEM

6.0 stNAUzÂçÃovE8llcat

7,0 SINALIZAçAOHOÂ12ONÍÂL

1t

IOÍÀL GERAL

1,53 1,93

gzts17,lg

2.79958



PROPOÍ{ENIE: PREFEIÍURA MUNICIPÂI DE SÃO SERNÂRDO/MA

MII./ISÍTRIO OO DÊSENVOLVIMENTO REGIOIIAL
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBAIIO

coNvÊ to Na 881337/2018
OBRA: PAVIMENÍAçÃO DE VIAS URBANÂS

R€FERÊNCtA: StNAPt FEVER€tRO/2019 E DNTTSTCRO OUÍU8RO/2018 COM DESONERAçÃO

AOlt 26,14%

Pi{ -TOLHANO

PRocE§§oftLq{e(QO I
MODALIDADE

VISTO:

ENCARGOS SOCIAIS: 86,6r%

ITEM

CURVA ABC

DlscRtMtNÂçáo oos sERVrços

Areia âsfâlto à quente (ãauq) com cap 50/70, lncluso usinagem e

âpIcà(ào, exdusive trãnsporte
Execução de passeio (calçadâ) ou piso de concíeto com concíeto
moldado in loco, feito em obrâ, âcabamento convencional, espessura 6

cm. ê,mado

Assentamênto de guiâ {meio-fio) em trecho reto, confeccionadâ em

concíeto pré-fâbricedo, dimensôes 100x15x13x30 cm (comprimento x

bâse infeíioÍxbãse superiorxàlturâ), paravias urbanàs {uso viárioi

UNID P.TOTAL % OO SUBITEM

244-06A,Ol 26,54%

233.460,15 25,39%

704.727,72 77,39%

%DO
SUBIÍEM

ACUMULADO

33

4.7

5.1

52

3.1

4.2

3.4

8.1

2.3

3.2

7.7

Tíansportê com caminhão basculante 6 m3 em íodovia pavimentãdâ I
parà d,stáncràs supeírores a 30Im)
Limpeza final da obrâ

44.642,83

12.tts,ot

76.470,97

73-460,47

11.453,31

13,62%

79,24%

84,65%

a9,50%

91,97%

93,70%

95,76%

96,47%

Execução de sarjeta de concreto usinâdo, moldãdâ in loco em trecho
reto, 30 cm bâse x l5 cm ãlturã
lmprimâcâo dê bâse de pevimentacào com âdp cm-30

Regulârizâcao e compactacao de subleito ãtê 20cm de espessurà

Pintura de ligacâo com emulsêo í-2c
Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefleiiva a base de resina acrilica
(om Fi(roeíerã5 de vidro

sÃo EERNARDo/MA, 02 DE ABRIL DE 2019

Pâvimêntãçãocom Piso tátil direcionâl e/ou ãlertâ, concrêto rejuntado,
dim 30x30x2,5 cm, pâíê dêficiente visuâl

94.763,30

52109,35

49.331,61

10,30%

5,61%

s,36%

11.050,33

9_287,71

6_417,14

1,20%

I,O7%

0,70%

o,23%

o,27%

o,75%

0,10%

r:^-\.v-\

76,54%

57,92%

63,31%

91,61%

94,62%

99,32%

100,00%

Compàctãcao mecanicà c/ controle do gc>=95% do pn (ãrêâ,
' " {c/monivelaoora 140 hp e rolo romprestor vibràto.io 80 hp)

2 s Transporte comeícial com càmrnhao caíroceíià 9 t, íodovià com

ÍeveStrmênto pírmaíro

Escevâcao e cergê mâteíial 1ã cãteSoraâ, utilizãndo tíator de esteiías de

2.4 110 a 160hp com leminâ, peso operãcaonal ' 13t e pa caríegadeira

com 170 hp.

Trânrporte comerciãl com càminhêo cârroceriâ 9 t, íodovra com

revestimento primario

6.1 Forn. e implantáção placa sinêliz. tot.rêíletiva
Desmâtâmento e limoêre mecânizâdâ de ter.eno com arvoíes àte g

2'1 rs.m utiriTârdô trarô; dê ê<têirá<

6.2 Placa esmàltada para idêntiílcação nrdê rua, dimensôes 45x25cm

TOÍÂr- (A)

2.701,U

1.897,05

1.342,72

901,53

gtg.slz,tt

99,55%

ú]ax
99,90%

4,46%

2,47%

7,74%

1,46%

r,2s%

sERVtçOS ll{tCtAtS

Placâ de obra em châpà dq ilo galvanhado

ÍoÍar (Bl

ToTÂt (A + B)

2_203,68

2.203,68

921,477,39

-í-

CREA:

R"tpo,rsâGGêc,ico I
ÍRANKNTLVA vrErRA DAsrwr uetô4
110393427-9

ml

11



PÍÍi .FOLHA NO

PROCE§§O

MOOALIDADE

VISTO:o
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(

CTEF OO CTEF

921 877 39

2 sEavços tNtctÀts R$ 2,203,68
2 t.l Placadeobraem chapâ de ãco galvânEâdo 6,00
3 SENVçOS DE ÍERAAPIENAGEM RS 46.669,91

3 2.1

Oêsmalamenlo ê llmpeza meÉnizadâ dê teíeno com aruorês ats o 1scm,

ulllEândo líator de eslê râs 3.442,46

3 22
Íanspone comêrciâlcom câminhâo câííocêíiâ 9 t, rodovia com .ovsslimsnto

2.474,4?
3 2.3 Êegula zacao 6 compaclacao de suuêilo ate 20 cm de espessuÍa 11.47ô 20

3

Esevacao o ca.ga maleÍial 1 a calêgoíia, utilizândo líâloÍ dê ê§ênas dê 1 1 0
â l6ohpcom lâminâ, pêso op€racional' 131 s pâ carsgadêna

3

Tíanspo.r6 comêícial com caminhao carroc€ a 9 i. rcdovia com ,êv.stimento
r091966

3 2.6

Compaclacao meanicã d conlrolê do gD-95% do pn (ãreas)

(choniveladolâ 1 40 hp ê rclo compressor vibíâtorio 80 hp) 1.8ô6.61
SEBVIÇOS DE PAVIMENTÀçÁO F$ 354.320,66

3.1 lmúmacaod6 bâsê dê pâvim€nlacao com âdpcm-30 6 663.60
32 Pintua d,e ligacào @m emulsão (-2c 6.663.60

3.3
Areia âsÍa[o a quenls (aaL]q) com cap 50170, inclLrso usinagem a àpliÉcao.

266,54

3.4

Ííansponê com câminhào bâsculanls 6 m3 êm íodovia pavimenlada (paÍa
dislâncias sup6riorês a 30 km)

SEFVrçOS DE CArçÀOAS

41
ExecuÇãode passêio (câlçada)ou p'so de concíêlo com concr6lo moldado in

loco.lêito em obrâ, acabâm€nlo convencional. sspessLrra 6 cm, armado 3.567,00

5 42
Pávlmenlaçáo com Piso tálil dn6cionâl e/ou ãlêna, concrêlo êjunlâdo, d m

30x30x2,5 cm, paía dêlic@nlê visual 713.40

6.00

749 57

2 631 90

2 521.13

1.524,20

6112

7.763.16

TI
=

€,
ç
z

t2o
C)Ílt
<n

o
F
Ff,'lfLl-rl
l-
r

2.203.68

10.287,35 11.749,29 r3.888.80

775,62 859,32 1.018,35

558,43 61871 733.21
2 585,40 2 864.40 3.394.50

558,00

2.367.72 2 766.51 3.264.30

430,96 472.91 558.00
81,251,43 79.825,47 88,439,69 104.803.64

1.501 20 r 663.20 1.97í 00
1.529.20 1 501 20 r 663 20 1.971 00

60,05 66 53 7AA4

1 626 t2 8.449 20 10.012.15

63.741,12 6r.838 40 71.927.68

780 00 906,00

160 80 r56 00 r81 20

85.384.56

1.0?7,04

215.40

21 .471 vOO6 mt«o

a"ú

{

CAÍXA 3iã;lllilT".l".i""llJlamontodeEvenros l1"r',hil'J" I

lN"opEn^cÀo llfstcoNv lqGov lcEsroF lpFocFArla lÀcÀo. MooauoÀDE loaÍÂ Àssrr{^ÍuFA I

I I srr337.2o1o lcrcov-sL lMrNrsrERro Do IpL NEJAMENTo UFBANo IpLANEJÀMENTo uÂaANo I 31a2,2018

lpFopoNENTE / ToMAooB l uNrclpto/uF lLocaLrDADE / ENoEREÇo loBJETo
lpnt rlrtrrpa urrrtctpar DF sÁô Bl.RNÁprrô7rüÁ lsÀo sERNÀRDo/ÀrÂ lsÁô BFRI aRoo trÁ lpÁvtMFNTÀcÀo DF vtÂs lrRÊaNÂs

IcNPJ
tNícto DAoBnÀ

Ri-
I t-

1

E
[.

L
l6

l
l] ., | ,.""., ] 430e6 [*. ] 472s1

L E
l

+
!rL 33.850,63

?9?'79\19 E
l

Il

ordê.

6>

sE

"E5qãz;à
232.ai4,35

3

<l

zlc.li,a I
2 s -1--o



IC

seryiços: Iodos

Modo de Exibição E!€nlos

6 5l

As§€nlam€nlo d6 guiã (meieí@) êm techo Íslo, conlo@ioGda 6m cor'crêto
prêlabricado, dimensóes I 00x I 5xi 3x30 cm (compimênto x base iílenor x

base suo€rior x ahura). paraviãs uôanas (uso viá.io) 2.378,00

5.2
Exec!çáo dê sâ4ela d€ concroto usinado. moldâda in loco em trêcho r6to,30
cm ba§e x l5 cm altuÍâ 2.378.00
SINALEAçÂO VEFNCA! F$ 2.798,54

6l Fom. € imdã.laqáo plae sinaliz. tol..êllelivâ 4,59

6.2 Placa êsmallada pa.a denlilica9ão Í d,ê rua, dimenso€s 45x25cm 9,00

I SINALEAqÃO HOBIZONÍÀL FI 11,453,31

a
Sinâlizacao hoÍizontal@m linlã .elroreÍleliva a base de resinã acnlaâ com

309,80
I LIMPEZAGERAL R$ 22.149,O7

I 8.1 11.476,20

44.965,04 12,80 60.233.02

520 00 604,00 718,00

536,00 520,00 604,00 718,00
621.91 62191 1.243.81 310,95

102 1.02 2.04 051
200 2.00 4.00 r00

2.573,11 2.513,96 3 416.03 2.950,21

69 60 64,00 92 40 79,80

5.079,57 4.989.82 5 524.29 6.551.39
2.63190 2.585,40 2 A€4,4a 3.394.50

50.669,56

536.00
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