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a 2.000 mm. Na Baixada Maranhense, a cobertura vegetal é das Formações Pioneiras Aluviais; o
clima regional é úmido, com pluviosidade anual veriendo de 1.700 a 1.900 mm.

Os solos da região estão representados por Latossolo AmaÍelo, Podzólicos VermelhoAmarelo,
Gleissolos, Planossolos, AÍeias Quaftzosas e Solos Aluviais (EMBRAPA, 2006). Letossolos Amarelos
são solos profundos, bem a acentuadàmênte drenados, com horizontes de coloração amareledâ,
de texturà mêdia e argilosa, sendo predominentemente distróficos, ocorrendo tambem álicos,

com elevada saturação de alumínio e teores de nutÍientes muito baixos. São encontradas em

áreas de topos de chapadâs, ore beixas e dissecedes, ora altas e com extensóes consideráveis,
apresentando relevo plano com pequenas e suaves ondulações, tendo comô material de origem
mais comum, as coberturas areno-argilosas e argilosas, derivadas ou sobrepostas às formações
sedimentarês. Mesmo com baixa fertilidade natural e em decorÍência do relevo plano e

suavemente ondulado, esse solo tem ótimo potencial para agricultura e pecuária. Devido sua

baixa feítilidade e acidez êlêvada, esses solos são exigentes em corÍetivos e adubos qu ímicos e

orgânicos.

Os Podzólicos Vermelho-AmâÍelos são solos minerais com textura média e aÍgilosa, situando-se,
principalmente, nas encostes de colinas ou outeiros, ocupando tambem áreas de encostas e topo
de chapadas, com relevo que varia desde plano até fortemente ondulado. São originados de
materiais de formações geológicas, principelmente sedimênteÍes, de outras coberturas argilo-

arenosas assentadas sobre as formações geológicas. As áreas onde ocorrem essa clesse de solo
são utilizadâs com cultura de subsistência, destacando-se as culturas de milho, feiião, arroz ê

fÍuticultura (manga, calu e banana), além do extrativismo do coco babâçu. As áreas, onde o
relevo é plano â suevemente onduledo podem ser aproveitadas para a aBricultura, de forma
racional, com controle da erosão e aplicação de corretivos e adubos para atenuar os fatores
limitantes à sua utilização.

Gleissolos compreende solos hidÍomórficos, constituilos por material mineral, que apresentam
horizonte glei dentro dos primeiros 150 cm da superftie do solo e encontram-se permanente ou
periodicamente sturàdos por água. São solos mal ou muito mal drenados em condições
naturais, formados principalmente a panir de sedimentos, estÍatificados ou não, e sujeitos a

constânte ou periódico excesso d'água. Comumente, desenvolvem-se em sedimentos recentes,

nas proximidades dos cursos d'água e em materiais colúvio-aluviais sujeitos a condições de
hidromorfia, podendo formar-se também em áreas de relevo pleno de teÍraços fluviais, lacustres

ou marinhos, como tambem em áreas ebaciadas e depressões.

Planossolos são solos minerais, mal drenados, com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial,
de têxtura mais leve, que contrasta abruptamente com o horizonte B, imediatamentê subiacente,
adensado, geralmente de acentuada concentÍação de argila, permeabilidâde lenta ou muito
lenta. Podem ou não, ter horizonte cálcico, caráter carbonático, duripã, propriedade sódica,

solódica, caráter salino ou sálico.0s solos desta classe ocorrem preferencialmente em árêas de

relevo plano ou suavemente ondulado, onde as condições ambientais e do próprio solo

Íavorecem vigência periódica anual de excesso de águ
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especialmente em regiôes sujeitas à estiagem prolongada, e até mesmo sob condiçôes de clime
semi-árido.

Arêias Quartzosas são solos aÍenosos, essencialmente quartzosos, que apresentem teores em
ârgila inferiores â 15%, muito proÍundos, excessivamente drenados, forte a fortemente ácidos e
com baixa a muito baixa fertilidâde natural. Apresenta baixa saturação de bases ê alta a média
saturação de alumÍnio trocável. Não dispõem prâticãmente de nenhuma reserva de nutrientes
para as plantas. A seqüância dos horizontes é do perfil do tipo A/C, onde A apresenta
profundidade variável, com baixos teores de matéria orgânica.

Solos Aluviais são solos minerais, não hidromórficos, pouco evoluíCos, formados em depósitos
aluviais recentes, nas margens de cursos d'áBua. Apresentam apenas um hoÍizonte A sobre
camadas estratiÍicada5, sem relação pedogenética entre si. Devido a sua origem estar relacionada
a fontes diversâs, esses solos são muito heterogêneos quanto à textura e demais propriedades
fÍsicas e químicãs, que podem variar num mesmo perfil entÍe as diferentes camadas. Em geíal,
são solos de elevada potencialidade âgrícola, ocorrendo em área de várzeas com relevo plano,
favorecendo a prática de mecanização agrtola. As limitações de uso estão relacionadas aos

riscos de inundação por cheias periódicas ou por acumulação de água de chuvas na época de
intensa pluviosidade.

O município de Sâo Bernardo está locâlizado na mesorÍegião Leste maranhense, na microrregião
do Baixo Parnaibã Maranhense (IBGE, 2010). O desmatamento, o deslizamento de encostas, o

desmetamento pera extração vegetal, a degradação da mata ciliar, as queimadas e a pesca ilegal

não existem no municÍ?io ou não conÍiguram impactos ambientais signiíicativos (CNM,2OO2).

A eltitude da sede do municÍpio é de 43 metros acima do nÍvel do mar e a variação térmica
durante o ano é pequena, com a temperatura oscilando entre 22,5"C e 31,7"C. O clima da rê8ião,

setundo a classificação de Kôppen, é tropicel (AW') subúmido seco com dois períodos bem

definidos: um chuvoso, que vai de janeiro a junho, com médias mensais superiores a 205 mm e

outro seco, correspondente aos meses dê julho e dezembro. Dentro do período de estiagem, a

pÍecipitação pluviométrica variou de 3,1 ã 47 mm e no perbdo chuvoso, de 68,1 a 365,1 mm,

com média anual em torno de 1.352 mm, dados rêfeÍentes ao peííodo de 1961 a 1990 (JORNAL

DO TEMPO, 2011).

O relevo na região é formado por regiões de planftie fluvial composta por formação sedimentar
recente (FEITOSA, 2006). Os cursos d'água da região fazem parte da Bacia hidrogÍáfica do
Parna iba e a vegetação é composta por Floresta Estãcionâl com a presença de encraves de mata

dos cocais (lMEsC, 2008)

GEOLOGIA

:»

O município de São Bernardo está insêrido nos domínios da Bacia Sedimentaí do Pâ

segundo Brito Neves (1998), Íoi implantada sobre os riftes cambroordovicianos

iba, que,

Jaibaras,

JaBuarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião e São Raimundo Nonato. Compreend
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Silurianas (Grupo seríã Grande), Devoniana (Grupo canindé) e carbon ífero-Triássica (Grupo
Balsas) de Góes e Feijó (1994).

Na área do municí;cio, o Grupo Canindé está representado pela formação Longá (03C11)
Devoniano; o Terciário, pelo Grupo Barreiras (ENb); o Quaternário, pelos Depósitos Eólicos
Continentais (Q1e), Depósitos de Cordões Litorâneos (Q1cl) e pelos Depósitos Aluvionares (Q2a).

Campbell (1950 apud SANTOS êt al., 1984) chamou de formação Longá as camadas de fothethos
com intercalaçôes de siltitos, equivalentes estratigráficos das camadas ltaueiÍas de Plummer
(1948 apud SANTOS et al., 1984). Lima & Leite (1978) adotaram o conceito de Campbell (1950
apud sANÍOS et al., 1984). Esta formação está posiciooada, estratiBraÍicamente, entre 05
arenitos da formação Cabeças e os da seção inferior da formação Poti. É constituÍla,
predominantemente, por uma sequência pelitica de Íolhelhos cinaaescuros, pÍetos, esverdêados
e arroxeados, homogêneos ou bem laminados, localmentê calcíferos, micromicáceos e,
secundariamente, siltitos argilosos. Subordinadamente, na seção media, ocorrem arenitos creme,
esbranquiçados, róseos, bem selecionados, com rastro de vermes. Próximo ao contato com a

formação Poti, ocorrem nrveis descontinuos de arenito grosseiro a conglomerático de cor ocre,
ferrificado. Laminação paralela é a estrutura sedimentar predominante na unidade, além de
estratificação cruzada e ondulade de beixe angulosidade e marcas de ondas. Aflora em uma área
a sul estendendo-se para sudeste do municírio de São BernaÍdo.

Grupo Barreiras (ENb). A denominação Barreiras, com sentido estratigráÍico, foi empregada pela
primêira vez por Moraes Rego (1930 apud SANTOS et al., 1984) que, estudando a região oriental
da Amazônia, chamou a atenção para a semelhança entre os sedimentos terciários que

constituem os baixos platôs amazônicos e os que formam os tabuleiros das costas bÍasileiras
norte, nordeste e leste. Mabesoone et ã1. (1972 epud SANTOS et al., 1984) descreveram os

sedimeôtos Barreiras, no Nordeste, como constiturdos por uma sequência aÍossilíera, de

coloração variegada, composte prêdominântemênte de erenitos s ítico-argilosos, argilas areno-

siltosâs e leitos conglomeráticos, com predomináncia de cores avermelhadas e ocorrências de
intercalações caulínicas de cores esbranquiçadas. Os sedimentos são comumente mal

selecionados e com nftida predomanância das frações areia e argila. Foímâm um relevo de
interflúvios tabulares e colinas semierredondadas, cortadas geralmente em Íalesias, ÍÍente ao

oceano. Brandão (1995 apud SANTos et al., 1984) denominou de "formação Barreiras" a

sequência constituila de sedimentos areno-argilosos, sem ou com pouca litificeção, coloração

avermelhada, creme ou amarelada mal selecionadas; granulação variando de fina a média, com

horizontes conglomeráticos e niveis lateríticos, sem cota definida, em geral associados à

percolação de água subterrânea. A matriz é argilosa, caulhica, com cimento argilo-ferruginoso e,

às vezes, silicoso. A estratlficação é geralmente indistinta, notando-se âpenas um discreto
paÍalelismo entÍe os n íúei5 de constituição faciológica diÍerentes. Localmente, podem apresentar
estratificações cruzadas e convolutas. OcoÍrem por toda faixa litorânea e rePousam,

discordantemente, sobre o embasamento cristalino, em discordância erosiva e angular. É

cepeada, na linha da costa, pelo cordão litorâneo de dunas, através de discordância, e, no
interlor, passa transicionalmente, em alguns pontos, para as CobeÍturas Colúvio- Eluviais. Ocupâ
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uma vasta área na região central do município de São Bernardo, estendendo-se amptamente na
sede municipal.

Quânto à locali2ação, os Depósitos Eólicos Continentais (as dunas) encontÍam-se presentes sobre
os mais diversos domínios morf oclimáticos, desde regiões de clima semiárido eté zonas de clime
úmido e temperado (GOIDSMITH, 1985 apud SANTOS, 2008). Todevia, os extensos campos de
dunas costeiras, em nível global, de acordo com Pye (1983 apud SANÍOS, 2008), situam-se a

sotavento de praias êxpostas a fortes ventos, com gÍande disponibilidade de ârêiâ junto às

costas, passíveis de mobilização pelo processo eólico. Corroborando com essas idáias, Mueche
(1994) afirma que as dunas costeiras se íormam em locais em que a velocidade do vento ê a

disponibilidade de areias finas são adequadas para o tÍansporte eólico. Essas condições são
frequentemente encontíadas em praias de tipo dissipativo a intermediário, de gradiente suave, a

exemplo do que ocorre em parte do litoral do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e em muitos
locais do litoral do Maranhão, Piauí e Ceará. Nestes últimos, tais condições são favorecidas pela
presença de ventos constântes, bem como pela maior amplitude de maré existente no litoral
maranhense. Na resolução do CONAMA Ne 303/2002, as dunas são deÍinidas como unidade
geomorfológica de constituição predominantemente arenosa, com aparência de cômoro ou
colina, pÍoduzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no inteÍior do continente, podendo
estar rêcobertã, ou não, por vegetação. Quando recoberta por esta, são classificadas como dunas
fixas. É a que tem maior expressão geográÍica e eflore a oeste estendendo-se para noroeste,
norte e nordeste do municDio de São Bernardo.

Os Depósitos de Cordões Litorâneos correspondem às Dunas Recêntes ou Móveis, formadas a

partir da acumulação de sedimentos removidos dâ face da praia pela deflação eólica e

distribuem-se como um cordão conthuo, disposto paralelamente à linha de costê, somente
interrompido pelas planties Íluviais e fluvio-marinhas, ou ainda, pela penetração eté o mar de

sedimêntos da formação Barreiras e cangas laterfticas e quartzosas. Caractêrizam-se pêla

ausência de vegeteção ou fixação de um revestimênto pioneiro, o qual detém ou atenua os

efeitos da dinâmica eólica, responsável pela migração das dunas. Ocupa duas áreas restritas no

extremo nordeste do município de São BerneÍdo.

Os Depósitos Aluvionares gue constituem os sedimêntos clásticos inconsolidados, relacionados

às planícies aluvionares atuais dos principais cursos d'água são, basicamênte, depósitos de
planicies de inundação. Oestacam-se por sua morfologia típicâ de planties sedimentares,

associadas ao sistemâ fluvial e são, de modo geral, constituiJos por sedimentos arenosos e

argilosos, com níveis de cascalho e matéÍia orgânica, inconsolidados e semiconsolidados. Ocupa

vastas áreas ao longo das planícies de inundações dos rios PaÍnaiba, a sul, e Buíiti a oeste e

nordestê do município de São Bernardo.
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MEMORIAL DESCRITIVO

coNcEPçÃo DE PRO.'ErO

As informeções abaixo discriminadas visam fornecer orientaçôes e diretrizes gerais sobre as
atividades requeridas para a execução da obra de PAVIMENTAçÃO ASFÁLTtCA NO MUNICíplo DE

SÃO BERNARDo - MA-

A necessidade de melhorar à infraestÍuturã local para o deslocamento dos moradores entÍe as
ruas beneficiados, bem como, para um deslocamento melhor dos que residem naquela
localidade, torna imprescindÍvel a sua pavimenteção.

GEI'IERATIDAOES

Estas especificações têm como objetivo estabeleceÍ as normas e condições para a execução de
obras e serviços relativos à PAVTMENTAçÂO A5FÁLT|CA NO MUNrCÍPtO DE SÃO BERNARDO - MA.

O memorial busca a Íacíonalizeção de procedimêntos, a fim de se estabêlecer um
comportamento mínimo desejado, não só dos materiais, componentes e sêrvaços, mas também
das especificações técnices.

. RUA DUQUE DE CAXIAS = 0,912 KM

CARACTE R i'T ICAS GE OMÉT R ICAS :

Exrensão Total : 912,00m

-, SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviços Preliminares: Placa de obra (5,00 x 2,50) m, Administração local, Barracão de obras e
Mobilização e desmobilização de êquipamento.

Reperfilamento: Pintura de ligação, Aquisição de emulsão asfáltica (RR-1C), Areia asfalto a

quente, Transpoíte de emulsão asfáltica (RR-1C), Aquisição de CAP 50/70, Transporte de CAP

50/70 e Trânsporte local de AAUQ.

Pavlmentação em AAUQ: Pintura de ligação, Aquisição de emulsão asfáltica {RR-1c}. Areia

asfelto a quente, TÍansporte de emulsão asfáltica (RR-1C), Aquisição de CAP 50/70, Transporte
de CAP 50/70 e Transporte local de AAUQ.

DÍenagem: Meio-fio guia e 5arjeta.

Franknilva
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Sinalização Horizontel: Sinali2aÇão horizontal com tinta íetro refletiva.

Limpeza Geral: Limpeza final da obÍa.

OBJETIVOS

Gêrel

lmplementer um sistema de pavimentâção esíálticâ, drenagem ê sinalização viária, no Município
de São Bernardo/MA, oferecendo melhor condição de tráfego de veículos ê pêdêstres.

Espec ífico

Prover para a população vias trafegáveis;

Promover a melhoria nas condições de confono e seSurança no trânsito do munichio;

Contribuír para a manutençâo do bem estar da populâção.

JUÍIFICÂTIVA

O pÍojeto de Sistema ViáÍío tem por finalidade promover a população de São Bernardo/MA uma

melhor condição de tráfego.
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ESPECTFTCAçÃO TÉCNTCA

INTRODUCÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente
executadas no decorrer da obra.

Estas especificaçôes têm como ob.ietivo definir os critéÍios técnicos para execução de cada
serviço em particular, fixando condiçôes mínimas a seÍem observadãs na aquisição,
fornecimento e emprego de mâteriais, de modo que os matêriâis, equipamentos, procedimentos
para execução, controle e medição dê todos os serv,ços pÍevistos deverão atender integralmente
às NORMAS PARA MED|çAO DE SERVtçOS RODOVTÁRtOS.

CONSIDERA ôrs rrur Ats

Os serviços contratados sêrão executedos rigorosamente de acordo com estas especificeções,
Normas da ABNT, projetos ê demais elementos nele reÍeridos.

Todos os materieis serão fornecidos pela EmpÍêitêiÍe, salvo disposição em contrário nestas

especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas
especiíicações.

Seíão impugnados pela Fiscalizeção todos os tÍabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais

Ficará a Empreiteira obrigãda a demolir e a refazer 05 trabalhos impuBnados logo após a

oficializeção pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providências.

Os materiais a serem empÍegados deverão ser novos, adequados aos tipos de sêrviços a serem
êxecutados e atenderem às Especificações. Em nenhumà hipótêse será admitido o uso de
resqukios de materiais de outras obras.

A EmpÍeiteiÍa mantêrá na obra engenheiros, mestres, operários ê funcionários administrativos
em número e êspeciãli2ação compativeis com a natureza dos serviços, bem como matêriais em
quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligência, imper tia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de

trabalho, cabendo-lhe todâ a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de neglig,ência

durante a execução das obras, até a entreta definitiva.
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A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização,
desenhos de detalhes de execução, os queis serão previamente exeminãdos e autenticados, se
Íor o caso, pêla Contratante.

Caso seja eÍetuada qualquer modiÍicação, parcial ou total dos projetos licitados, propostá pela
Contratânte ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que
prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a elteração do projeto responsável pelo
surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do intio efetivo
deste serviço. No caso de simples mudança dê quântitativos, o fato nâo deverá ser motivo de
qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e
conclufrjos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da EmpreiteiÍa, fica
tacitamente vetado o pleito futuro-

Consiste na deteÍminação do custo de uma obra de pavimentação asfáltica no povoado, com
execução de obras de arte, antes de sua realização, elaborado com base em documentos
especificos, tais como, projetos, memorial descritivo e especificações; considerando-se todos os
custos diretos e indirelos envolvidos, as condições contratuais e demais Íatores que possam

influenciar no custo total.

Para a elaboração do orçamento, memoÍial descritivo e especificações considerou-se a

quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preço unitário de cadâ tipo de

documento. Será considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos

preços unitários respectivos. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por

profissional (Engenheiro) pelo salário horário é igual ao salário bruto mensal divididô pelo

número medio de horâs úteis poÍ mês durante o ano. os encâr8os sociais são de 73,25%,

conforme especificados em planilha anexa.

As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente de execução contratual, onde serão

reembolsedos à medida que ocorrem, através de comprovação mensal. Está sendo considerada

uma taxe de 3,74% do cu§to dos documentos (desenhos), com a finalidadê de custear despesas

com estadia e alimentação; comuniceções interurbanas (inclusive corÍeio e malotes); reprodução

e edição (cópias e serviços gráficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; pÍocessamento

àt

computadorizado de dados; con
inscrição dos projetos em órgãos

despachantes); seguros e íianças.

sultas a base de dados "on-line"; despêsas provação e

norários detôs, h
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META 1

PROJETO EXECUTIVO

Elaboracão de Proieto Executivo



Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva não podem ser quantificados com precisão
razoável, ântes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas áreas de
especialização. Diante isso, foi estimada uma taxa de 3,81% para taxas ad ministrativas, para
despesas com pessoal de apoio; íaturamento do serviço; hardware e software para aplicâções
técnicas e administrativas não incluídâs em contÍatos, manutenção e automação do acervo
técnico {biblioteca, arquivos técnicos}, instÍumentos e êquipamentos, etc.

A provisão para contingêncaas ê uma parcela aditiva do orçamento. Deve ser estabelecida
consideíando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisão com que é definido o escopo
do tÍabalho ê o reBime de execução do futuro contrato entre o Cliente e à Cônsultoria.

Tendo em vista a natureza não determinbtica do problema, o cálculo das contingências deveÍia
ser Íeitô mediante o tratamento estatístico de dados advindos da pÍática da Consultoria e do
Cliente, Íocalizando os diferenciais históricos entre o Orçamento e a remuneíação total
eíetivàmente paga. Esse procedimento á de diftil implementação, tendo em vista a
preceriedade dessa bese de dados.

Enquanto não forem disponibilizados elementos que permítam o cálculo acurado, recomenda-se
adotar uma provisão de 2s2% a 3% pera contingências. Está sendo considerada uma taxa de
2,92% paía o projeto em questão.

META 2

SEBV|çO5 PRELTMTNARES

Placa de obra

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 5,00 x 2,50 m com os

dizeres pertinentes à obre, e serão instaladas conforme planta em anexo. A placa de
identificação da obra deverá identaficar tânto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da

Obra, devendo ser executàdas de acordo com o modelo definido pela ContÍatante e instaladas

no local estipulado pela Fiscalização. As placas deveíão ter a face em chapa de aço galvanizedo,

ne 1.6 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, Íixadas em estruturas de madeira serrada.

As peças deveÍão ter dimensões suÍicientes paÍa supone das placas e para suportar a ação dos

ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de

cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o Íornecimento, montagem,

manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obía, mediante
autoÍização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

F.^k^ituatãür§iiiH*
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C térios de medicõo e Daoomento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras.
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Administracão Local

Servicos:

Este item refere-se a ãdministração local da obra, incluindo engenheiro civil pleno

Critérios de med õo e Ddqamento:

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detelhados na composição
unitárie de preço pertencente a proposta financeira do edital ê durante o perbdo de execução
da obía. A Fiscalização podêrá suprimií rêcursos de itens não ÍoÍnecidos, bem como aqueles que
não forem detalhados na composição de custo dos preços unitáÍios.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cãrto da fiscalização o criterio de
medição.
O pagemento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obÍas. Caso as obras
sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal podeÍá sêr
reduzido o valor mensal pa8o a este item ê que posterioímente será pago na prestação dos
serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valoÍ total
estabelecido pela empresa na sua proposte do edital.

8erÍacão da obra

O barracão de obras deverá ocupar ume áree minima de 6x4m será instalado provisoíiamênte na

obÍa para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser exêcutado de acordo
com as técnicas construtivas adotadas, respeitadâ a Iegislação relativa à segurança do trabalho e

as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construftlo com pilares de madeira, sarÍafo de madeira pâra fechamento em

compensado nas laterais e estrutuía de madeira com telhes de fibrocimento onduladas,

conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providâncias íelativas à instaleção do barracão da obra,

conforme necessidade e leBislâção em vigor.
Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalâções como barracão,

equipamentos, constÍuções provisóíias, detritos e restos de materiais, de modo a entÍegaÍ as

áreas utili2adas totalmente limpas.

Mobilizacão e Oesmobilizacão

Servrcos tnicnis.

A Contratãdâ deverá tomar todas es providências relativas à mobilizeção, imediatamente após a

assinatura do contrato e correspondente "NE'' (No

eÍetivo e concluir a obía dentío do prazo contratual
ta de Empenho), de forma r dar in i.io

4
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Mobilizo çoo

consaste no conjunto de providências a seíem adotadas visando-se o in kio das obras. lncluem-se
neste seÍviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos
necessários à execuçâo dos serviços contratedos.

Desmobiliz açoo

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obrãs

Critérios de med e Dooamento:

A remuneração correspondente à mobilização da Contretâda antes do inicio da obÍa, a

desmob,lização após o térmlno do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento
efetuado conforme o cronogrema fÍsico-financeiro proposto pela Licitante.

sERVIçOS DE REPERFTLAMENTO

Pintura de lisacão

Servicos iniciois

Consistê ne aplicação de ligante betuminoso sobrê e superfkie de base coesiva ou pavimento
betuminoso ânterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover
condiçõês de aderência entre as camadas.

Execucão:

lnicialmente deverá seí veriÍicada a conformação geométrica da camada que recebeÍá a pintura
de ligação.

Em seguida, a superficie a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e

qualquer meteriâl solto.

Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluÍJa na proporção de 1:1 com água a Íim de garantir

uniformidade na distribuição da taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão dilu íJa será da

ordem de 0,8 l/m' a 1,0 l/m'.

No caso de bases de solo-cimento ou concreto maBro, a supeítie da base deverá ser

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

se edmitindo excesso de água sobre â superfície.

Será aplicado, a setuir, o litante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu

tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligant

*ilir#.,Franknilva
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fixada para cada tipo de ligantê em função da rêlação têmperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento.

Moteriois:

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

" Emulsões asfálticas comuns ou modificades, tipos RR-1C, RR-2C, RM-IC, RM-2C e RL-1C

" Asfalto dilubo CR-7O, exceto pâre íevestimentos betuminosos

Eouipomentos

PeÍã e verredurã da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas

rotativas, podendo entretanto a opeíação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser Íeita por carÍos equipados com bomba reguladora de
pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso
em quântidade e forma uniÍormes.

Os carros distÍibuidores do ligante betuminoso, especialmente construílos para este fim,
deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e

termômetros com precisão de t 1"C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidoÍ
manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superfkies e correções localizadas. As barras

de distribuição deverão ser do tipo "circulaçâo plena", com dispositivos de ajustamentos
verticais e larguras veriáveis, que permitam espalhamento uniforme.

O depósito dê ligànte betuminoso, quando necessáÍio, devêrá ser equipado com dispositivo que

peÍmita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito dêverá teÍ
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidâde de ligante betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabâlho

Controle ombientol:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação, esp

em relâção ao estoquê e aplicação do ligânte betuminoso, devendo ser adotados o

mente

seguintes

cuidados

" Evitar a instâlâção de depósitos de ligante betuminôso próxima a cursos d'água

" lmpedir o refugo, de mateÍiais iá usados, nâ faixã dê domhio e áÍeas lindeiras, evitando
preju ízo ambiêntal.

ffidffiqfráFranknilva
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A desmobilizeção desta âtividede inclui remover os dêpósitos de ligante ê a limpeza do canteiro
de obías, e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de construção.

Critérios de medicão e poaomento:

A pintura de ligação seÍá medida através da área efetivamente executeda, em metros
quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e veriÍicando-se a Taxa de Aplicação de
acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estão inclu iidas no preço da pintura todâs as operações necessárias à suâ execução, abrangendo,
ermazenamento e transpoíte dentÍo do canteiro (dos tanques de estoca8em à pista), sua

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

Somênte seÍá objeto de medição a quantidade de li8ante efetivamente aplicada.

O pegemento será feito pelo preço unitário contratual, incluindose toda a mão-de-obra e

encargos necessários à sua execução.

Areia Asfalto a Quente

Serviços intc,ais:

Cômpreende a confecção da mistura utilizada como metériã-prima para as pavimentações, a

panir de píodutos derivados de petíóleo, tais como cimentos asfálticos, areia e um material de

enchimento (filler).

TêÍminologia

Areia Asfalto a Quente Mistura preparada a quênte, em usina apropriada, composta por

agregado miúdo, material de enchimento (filleÍ) e cimênto âsfáltico, espâlhâda ê comprimida a

quênte.

Execucôo:

A produção da mistuÍa areia-asfalto deverá ser efêtuada em usinas sob controle riSoroso, de

modo a se obter um mâterial uniforme. Sua operação engloba as seguintes atividades:

" Obtenção do agretado miúdo;

" Obtenção do "filler'';

" Estocagem, dosagêm, penêiramento e transporte do a8Íegado frio;

" Transporte, peneiramento, estocagem e pesagem do agregado quente;

r."nrnir,"fuâêô#t*
Eryenheira Civy'
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" Transporte ê estocagem de fillêr;

" Transporte, estocaSem e aquecimento de óleo combustível e camento asfáltico.

Preparação da Misture

A temperatura do cimento asfáltico na usinagem deverá ser determinada para cada tipo de

ligente, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperature conveniente é aquela na

qual o asfalto apresenta umâ viscosidade situada dentro da faixa 75 e 150 segundos "Saybolt-
Furol" (DNER-ME OO4). Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A tempereturã do ligante deverá estar entre 1O7"C e 177"C.

Os agregados deverão ser aquecido e temperatura de 10'C a 15 "C acima da temperatura do
ligante betuminoso, não devendo, entanto, ultrapessar a temperatura dê 177 "C.

Materiois:

Ligante Betuminoso Poderão sêr empregados os seguintes ligantes betuminosos:

" Cimentos asfálticos de petróleo dos tipos CAP 30/45, CAP 50/60, CAP 85/100 (classiíicação por
penetração) ou CAP 20 e CAP 40 (classificação por viscosidade);

" Ligantes betuminosos modificados, quando indicados no proieto;

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e o â8Íegado poderá ser empregado

melhorador de adesividade na quantidade fixâda no projêto (DNER-ME 079).

Agregado Miúdo

Poderá ser constituÍílo de areia, pó-de-pedra ou mistuÍa de ambos. suas partkulas individuais

deverão ser resistentes, apresentaí modereda angulosidade, estendo livres de torrôes de argila e

de substâncias nocivas e equivalente de areie igual ou superior a 55% (ONER-ME 54).

Materiel de tnchimento ("Faller" )

Como meteÍiais de enchimento poderão ser utilizados: Cimento Portland, cel extinta, pós

calcários, cinzas volantes, e outros.

O "íiller" deverá ser constituiJo por mâteriais minerais finamente divididos, inertes em rêlação

aos demais componentes da mistura, não plásticos e que etendam à seguinte granulometria
(DNER-ME 083)
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PENEIRA % MINIMA,

PASSANDO

100

95

55

N.e o40

N.e 080

N.s 200

Equipomentas

Depósito para o Material Betuminoso

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capa2es de aquecer o
lagante nas temperatures fixadas nas Especificações. O aquecimento deverá ser fêito através de
dispositivo que evite qualquer superaquecimento local. Deverá ser instalado um sistema de
recirculação para o ligante betuminoso, de modo a gaíantir a circulação, desembaraçada e
contínua, do depósito ao misturador, durante todo o perbdo de operação. A câpacidade dos
depósitos deverá seÍ suficiente para, no m ínimo, três dias de serviço.

Depósitos para o Agregado

Os silos deverão teí capâcidade total de, no mínimo, três vezes a capacidedê do misturador e
serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as
frações apropriadas do agregado. Cada compartimênto dêverá possuir dispositivos adequados de
descarga. Haverá um silo adequado para o "filler", conjugado com dispositivos para a sua

dosagem.

Usina para a Mistura Betuminosa

A usina deverá estar equipade com uma unidade classiíicadora de agregados, após o secador,

dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção

metálica e escala de 90e a 210 eC (precisão t 1'C) deverá seÍ fixado no dosador do ligante ou na

linha de alimentação do asfalto, em local adeguado, próximo à descarga do misturador. A usina

deveÍá ser equipada, além disso, com pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos
aprovados pÍóximos colocados a descarga do secador com dispositivos para registrer a

temperatura dos agregados com precisão de t 5 "C.

Poderá também ser utilizada uma usina do tipo tamboÍ secador/misturador, provida com coletor

de pó, alimentador de filler e sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta ou,

alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos,
com pesagem dinâmica (precisão de t 5%)

PROCESSO
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Para execução de revestimento betuminso do tipo areia-asfalto usinado a quente são
necessários tÍabelhos envolvendo a utiliração de asfalto e egÍegados, além da instalação de usina
misturedoÍa.

Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio embiente envolvem a

produção e aplicação de agregados, o estoque de ligante betuminoso.

Agregado

No decorrer do processo de obtenção de agregados deverão ser considerados os seguintes
cuidados principa is:

A areia somente será aceita âpós apresenteção da licença ambiental de operação do areal cuja
cópia da licença deverá ser arquivada junto ao LivÍo de Ocorrências da obra.

Deverá seÍ evitada a exploração de areal em área de preservação ambientâ|.

A exploração do areal deverá ser planejada âdequadamente, de modo a minimizar os danos
inevitáveis e possibilitar a recuperação ambiental após a Íetirada de todos os matêrieis e

equipamentos.

Deverão ser impedidas queimadas como forma de desmatamento.

Ligante Betuminoso

Os depósitos deverão sêr instelâdos em locais afastados de cursos d'água.

Será vedado o refugo de materiais usados à beira da estíada e em outros locais onde possam

causar preju Ízos embientãis.

A área afetada pelas operações de construção/execução deverá ser recuperada, mediante a

remoção da usina e dos depósitos e limpeza de canteiro de obras,

Critérios de mediçõo e poqomente:

A usinâgem da mistura aÍeia-asfalto será medida, por tonelada de mistura efetivamente eplicada

na pista. Estão considerades nestes preços todâs as operações e mão-de-obre necessárias à

operação da usina e fabricação da mistura, incluindo a produção e/ou aquisição do(s)

agregado(s), seu transporte até o canteiro, seu aÍmazenamento ê perdas. Está também
considerãdo o aÍmâzenamênto do ligante betuminoso

f ,.nkniJâ;tL-sil#",*
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Não será medido meterial fabricado mes não aplicado.

Somente será ob.jeto de medição a quentidade de ligente eÍetivamente utilizada.

O transporte da massa âsfáltica da usina à pista será objeto de medição em separado, conforme
composição específica.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual incluindo toda a mão-de-obra,
equipamentos e encargos necessários à operação des usinas e fabricação do material.

Transporte de AÂUQ

O material discriminado no item anterior 5eíá tíansportado por meio de caminhõês basculântes

Espelhâmento ê compactação de AAUQ

As operações de espalhamento serão executadas utilizando-se equipamentos adequados

complementados com o emprego dê serviço manual. A escolha do equipemento se feíá em
função da necessidade exigida na execução da obra.

PAVIMENTAçÃO EM AAUQ

Pintura de liracão

Servicos iniciois:

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

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

condições de adeÍência entre as camadas.

Execucõo:

lnicialmente deverá ser veriÍicâde e confoÍmação Eeométrica da câmada que receberá a pintura

de ligação.

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

qualquer material solto.

Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluila na proporção de 1:1 com átua a fim de garantir

uniformidade na distribuição da taxa residual. A taxe de aplicação de emulsão diluÍCa será da

ordem de 0,8 llm'z a L,Ol/ml.

No caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a superftie da base deverá ser

umedecida, antes da aplicâção do liSante betuminoso, a fim de seturar os vazios êxistentes, não

se admitindo excesso de água sobre a superÍtie

r,anknir'a\,fttãDff#,
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Será aplicado, a seguiÍ, o ligãnte betuminoso adequado na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deverá ser
fixada para cada tipo de ligante em Íunção da Íelação tempeÍatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione melhor viscosidade paía espalhamento.

Moteriois:

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

" Emulsôes asfálticas comuns ou modiÍicadas, ripos RR 1C, RR,2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C

" Asfalto diluíJo cR-70, exceto para Íevestimentos betuminosos

EouiDamentos

PaÍa a varrêdura de superÍtie da base, serão usadas, de preferênciâ, vassourâs mecânicas
rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O iato de ar comprimido
poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressão e sistemã completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso
em quantidade e forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligante bêtuminoso, especielmente construilos para este Íim,
deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tecômetro, calibradores e

têrmômetros com precisão dê I 1'C, em locâis de fácil observação e, einde, possuir espergidor
manual ("caneta"), para tratamento de pequenas superÍties e corÍeções localizadas. As barres

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

verticais e larguras variáveis, que permitem 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 ter
uma capâcidâde tal que possa armazenar a quentidade de ligante betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

Controle ombientol:

A preservação do meio ambientê nos serviços de execução da pintura de ligação, especialmente

em relação ao estoquê e aplicação do ligante betuminoso, devêndo ser edotados os sêguintes

cuidados:

" Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d'á8ua.

,..*,,,JmffifríÉ..
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" lmpedir o refugo, de materieis.iá usados, na faixa de domhio e áreas lindeiras, êvitândo
preju ízo ambiental.

A desmobili2ação desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiro
de obras, e. conseqüentê rêcomposição da área afetada pelas atividades de construção.

Critérios de medi õo e oooomento:

A pintura de ligação seÍá medida através da área efetivamente executada, em metros
quadrados, de acordo com a seção tÍânsversel do projeto e verificando-se â Taxa de Aplicação de
acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estão inclu íCas no preço da pintura todas as operações necessárias à sua execuçâo, abrangendo,
armazenamento e transporte dêntro do canteiro (dos tanquês dê estocagem à pista), sua

aplicação, alem da varredura, limpeza da pista e corÍeção de eventuais falhas.

Somente será obieto de medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada

O pagâmento será feito pelo preço unitário contrâtual, incluindo-se toda a mão-de-obra e

encargos necessáÍios à sua execução.

AÍeia AsÍalto a Quente

Serviços iniciois

Compreende a confecção da mistura utilizada como matéíiâ-prima para as pavimentações, a

partir de produtos derivados de petróleo, tais como cimentos asfálticos, areia e um matêrial de

enchimento {filler).

Ísrmlnologia

Areia Asfalto ã Quente Mistura preparada a quente, em usina apropÍiade, composta por

agregado miúdo, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a

quente.

Execucõo:

A produção de misturâ areia-asfalto deverá ser efetuadâ em usinas sob contÍolê rigoroso, de

modo a se obter um material uniforme. Sua operação engloba as seguintes atividades:

" Obtenção do agregado miúdo;

" Obtenção do "filler";

à)
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" Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte do agregado frio;

" Transporte, peneirâmento, estocagem e pesagem do agregado quente;

" Transporte e estocagem de filler;

" Transporte, estocagem e aquecimênto de ólêo combust ivêl e cimento esfáltico.

Prepâração da Mlstura

A temperatuÍa do cimento asfáltico na usinagem deverá ser determinada para cada tipo de
ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A tempêratuíâ conveniente é aquela na
qual o ãsfalto aprêsenta uma viscosidade situadô dentro da feixa 75 e 150 segundos "Saybolt-
Furol" (DNER-ME 004). Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A temperatura do ligante deverá estar entre 107'C e 177'C.

Os agregados deverão ser aquecido a têmpeÍatuÍa de 10 "C a 15 "C acima da temperatuÍa do
ligante betuminoso, não devendo, entânto, ultÍapasser a temperatura de 177 "C.

Moteriois:

Ligante Betuminoso Poderão ser empregados os se8uintes li8antes betuminosos:

" Cimentos asfálticos de petróleo dos tipos CAP 30/45, CAP 50/60, CAP 85/100 (classificação por

penetraçãolou CAP 20 e CAP 40 (classiÍicação por viscosidade);

" Ligantes betuminosos modificâdos, quândo indicados no projêto;

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e o agregado poderá ser empregado

melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto (DNER-ME 079).

Agregado Miúdo

Poderá ser constituijo de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas parttulas individuais

deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de arBilâ e

de substâncies nocives e equivalente de areia igual ou supêrior a 55% (DNER-ME 54).

Material de Enchimento {"Filler")

Como materiais de enchimento poderão seÍ utilizados: Cimento Portland, cal extinta, pós

calcários, cinzas volantes, e outros

F,.k ir", \,fTãlÊtÇ\tÉto.
€ntenhelÍa Clvll -
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o "Íiller" deverá ser constituiJo por mateíiais minerais finamente divididos, inertes em relação
aos demais componentes da mistura, não plásticos e que etendam à seguinte gÍanulometría
(DNER-ME 083):

PENEIRA % M [NIMA,

PASSANDO

N.e 040 100

N.e o80 95

N.e 200 65

Eouioomentos

Depósito para o Material Betuminoso

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de equecer o
ligantê nas temperetuÍâs fixadas nas Especificeçôes. O ãquecimento deverá ser feito através de
dispositivo que evite qualquer superaquecimento local. Deverá ser instalado um sistemâ de
recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e
contínua, do depósito ao mistuíador, durante todo o período de operação. A capacidade dos
depósitos deveÍá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço.

Depósitos para o Agregado

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e
serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as

frações apropriadas do agregedo. Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de

descarga. Haverá um silo adequado para o "filler", conjugado com dispositivos pâra a sua

dosagem.

Usina para a Mistura Betuminosa

A usina deverá estar eguipada com uma unidade classificadore de agregados, após o secadoÍ,
dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção
metálica e escala de 90e e 210 eC (precisão t 1"C) deverá ser fixado no dôsedor do ligante ou na

linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturãdor. A usina

deverá ser equipada, além disso, com pirômetro elétrico ou outros instrumentos termometricos

aprovados próximos colocados a descarga do secador com dispositivos para registÍaÍ a

temperatura dos agregados com precisão de ! 5 "C

J
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Poderá tambem ser utilizada uma usina do tipo tâmbor secador/misturador, provida com coletor
de po, alimentador de Íilleí e sistêma de descerga da mistuÍa betuminosa com comporta ou,
alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos,
com pesagem dinâmica (precisão de i 5%).

Controle ombientol:

Para execução de revestimento betuminoso do tipo areia-asfalto usinado ã quente são

necessários trabalhos envolvendo a utilização de asÍalto e agregados, além da instalação de usinã
misturadora.

05 cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a

produção e aplicação de agÍegedos, o êstoque dê ligante betuminoso.

AgÍegado

No decorrer do processo de obtenção de a8ÍeBados deverão ser considerados os seguintes

cuidados principais:

A areia somente será eceita epós epÍesentação da licença ambiental de operação do areal cuja

cópie de licençâ deverá ser arquived3 junto ão Livro de Ocorrências da obÍa.

Deverá ser evitada a exploração de areal em área de preservação ambiental

A exploração do areal deverá ser planejada adequadamente, de modo a minimizar os denos

inevitáveis e possibilitar a recuperação ambientãl após a retirâda de todos os materiais e

equipamentos.

Devêrão ser impedidas queimadas como forma de desmatamento.

Ligante Betuminoso

Os depósitos deverão ser instalados em locais afastados de cursos d'água.

Será vedado o refugo de mateÍieis usados à beira da êstÍada e em outros locais onde possam

ceusâr preju Ízos âmbientais.

A área afetada pelas operações de construção/execução deverá seí Íecuperada, mediante a

remoção da usina e dos depósitos e limpezâ de canteiro de obras.

Engenheira

CREA:11019:1427-9

CPf:660.801.852-53
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Critérios de medic õo e poeomento

A usinagem da mistuÍa areia-asfalto será medida, por tonelada de mistura efetivamente ãplicada
na piste. Estão consideradas nestes pÍeços todas as operações ê mão-de-obre necessárias a

opêreção da usina e fabricação da mistura, incluindo a produção e/ou aquisição do(s)
agregado(s). seu transportê até o canteiro, seu armazenamento e perdas. Está também
considerado o armazenamento do ligante betuminoso.

Não seÍá medido mateÍial fabÍicado mas não aplicado

Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamentê utilizada.

O transporte da massa asfáltica da usina à pista seÍá objeto de medição em sêpâíado, conforme
composição específica.

O pâgamento seíá feito pelo preço unitário contratual incluindo toda a mão-de-obra,
equipamentos e encaÍgos necessários à operação das usinas e fabricação do meterial.

Transporte de AAUQ

O material discriminado no item anteÍior será transpoítãdo por meio de caminhões basculantes

Espalhamento e compactação de AAUQ

As operações de espalhamento seÍão executadas utilirôndo-se equipamentos adequados

complementados com o empÍe8o de serviço manuã|. A escolha do equipamento se fará em

função da necessidade exigida na execução da obra.

DRENAGEM

Erecucão de meio-Íio ê sariêta

O item contempla o fornecimento de concreto, para execução de meio-fio e sarieta conjugados

com extrusora, bem como a mão de obra necessária. lnclui escavação e acerto do teríeno na

faixa de 0,45m onde serão implantadãs guiês e sarjetes.

serão de concreto simples de Fck = 15 Mpa, moldados in loco. Os meio-fios a seÍem empregados

terão seção de {15x22)cm e as sarietas acompanhando o meio fio terão dimensões de 30 x 8 cm.

A escavação será realizada mãnualmente e obedecendo ao alinhamento necessário para a

peíeita concretagem das guias e sarjetas.

A concÍetagem das guias deverá ser feito atendendo rigorosamente ao greide e ao alinhamento
definido pelos projetos.

U
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A sarjeta constitui um dispositivo de drenagem superficial, que pode ser construído
longitud inalmente e lateralmente às vias de tráfego e/ou nos pes de taludes e aterros, com o
objetivo de inteÍceptar as águas aíluentes que porventura possam comprometer a estabilidade
dos taludes, e a integÍidade dos logradouros ou rodovias, inclusive no que se refere à segurança
do tráfego.

A execução das saÍjetas será procedida mediante a utilização racional de equipamentos
adequados, compativeis com as condições locais e as produtividades exigidas para o
cumprimento dos prazos estabelecidos.

O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento deverá ser
dosado experimentalmente para uma resistênciâ câracteristica à compressão (fck) min. aos 28
diâs de 11 MPa. O concreto utilizâdo deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas
normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT.

Critérios de medicõo

O serviço e medido em metro lineâr de serviço executado

STNAUZAçÂO HORTZONTAL

NOTA: Todas as informações descritas abaixo foram minuciosamente Íetiradas da Resolução
ne 236/07 do CONTRAN - Sinalização Hori?ontal.

lntrodução

"A sinelizeção hoÍizontal tem a Íinalidade de trãnsmitir e orientaÍ os usuários sobre as

condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, Íestrições e

inÍormações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a

segurança e ordenar os fluxos de tráÍego". (Resolução ns 236/07 do CONTRAN)

E um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e

legendas, pintados ou âpostos sobíê o pavimento des vias. Têm como função: organizar o
fluxo de vetulos e pedestres; contÍolar e orientar os deslocamentos em situações com
problemas de geometria, topogÍafia ou Írente a obstáculos; complementar os sinais verticais

de regulamentação, advertência ou indiceção. Em casos específicos, têm poder de

regulamentação.

Padrão de Íorma

- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estâo demarcando odem

estar longitudinalmente ou transversalmente apostâs à via

§$
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- Tracejada ou Seccionada: são linhas interrompidas, com espaçamêntos Íespectivamente de
êxtensão igual ou maior que o traço.

- Setas, SÍmbolos e Legendas: são informações escÍitas ou desenhadas no pevimento,
indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, regulementâr ultrapassagem
e deslocamento lateral, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou
paíada e na demaÍcação de obstáculos.

'BÍanca: utilizeda 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 travessiãs de pedestres, na pintura de
símbolos e legendas, demarcar linha de retenção, regulamentaÍ linha de transposição e
ultrapassagem.

Marcas longitudinâ is

As maÍcas longitudinais sepaÍam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a paÍte dê
pista destinada à circuleção de vetulos, a sue divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão
de fluxos opostos, as Íaixas de uso exclusivo ou prefeÍencial de espécie de ve kulo, as faixas
rêveÍsíveis, além de estabelecer as regres de ultrapassagem e transposição.

- As mercas longitudineis amarelas, contínuas simples ou duplas, têm poder de
Íe8ulamentação, separam os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam
proibição de ultrapassagem e os deslocamentos !ãtereis, êxceto para acesso a imóvel
lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, samples ou duplas seccionadas ou tíace.iadas, 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
boÍdo) e para separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo sentido. Nêste caso, têm poder

de regulamentação de proibição de ultrapassa8em e transposição;

- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejades, não têm poder de

regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido.

a) Linhes de divisão de fluxos opostos (tFO)

As marcações constituiJas por Linhas de Divisâo de Fluxos Opost O) separam os

movimentos veiculares de sentidos opostos e andicam os tÍ
ultrapassagem e permitida ou proibida
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- Linhas Simples continua (BRANCA)

Linhâs de bordo (BRANCA)

Delimita atraves da linha contÍnua, a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos

Critérios de mediçôo:

O servrço e medido em metro quadrado executado.

LIMPEZA GERAL

Limoeza da Obra

Todos os serviços serão entregues perfeitamente funcionando de acordo com o projeto de

detalhamento e pronto paía o uso imediato

A OBRA será entregue em perfêito estado de limpeza e conservação.

Todos os restos de material de obÍa, entulho, lixo e montes de teíía deverão ser removidos
das ruas pela contratada.

SeÍão rejeatados os serviços que apresentem defeatos ou que tenham sofrido avarias, bem

como nos que contrariem frontalmente as especificações e projetos.

Critérios de mediçõo:

O serviço é medido em metÍo quadrado executado.

F,ank"ir',ak'r,td:]Noülíros
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1. APRESENTAçÃO

Convênio: 888458/2019

Obiêto: Pavimentâção Asfáltica no município de São Bernardo/MA

Valor Global: RS 576.000,00

Valor de repasse: RS 573.(xrO,OO

Valor de contrapartida: R$ 3.000,00

Vigência: 24 meses

lnkio da vigência: lrlLZl20l9

2. OE,mVOSDOCONVÊNIo

Com a execução da obra de pãvimentação, a Prefeitura objetiva:

1.. Prover para a população vias trafegávels;

2. Promover melhor integração entre âs regiôes conectadas pela viã;

3. Promover a melhoria nas condiçóes de conforto e segurança no trânsito do município;

4, Contribuir para a manutenção do bem estar da população;

5. Melhorar a iníraestrutura das vras para impulsionar as âtividadês produtivas locais.

3. TMPACTo!i SóOOECOTúôMrcOS

* T

1. Criação de novos empreendimentos comerciais na região;

2. lncentivo ao consumo e investimentos;

3. Melhoria da qualidade de vida da população locâ|, tendo em vista a atual

drenagem nas vias, a qual implica em elagementos nos periodos chuvosos.

inexistência de

4. DURABITIDADE E MANUTENçÃO DO OBJETO

O obleto terá durabilidade de 10 anos, realizadas as manutenções semestrais

I 
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5. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

FINANCÊIRO
lnsuficiência de recurso íinancerÍo paía

mdnuten ão/íepaÍo do ob eto
rlnsuficréncia de equipe tecnica

, especialirada para acompanhar/
operacronallrar a execL]ção do proleto

HUMANO/TÊCNICO lnsuficiência de equipe tecnicâ i

especrahzada pãía acompanhaí/
opeÍacionalizàr a manutençào do

o conclurdo
Ocorrência5 de danos no ob,eto
causados por Íenômenos ou desastres
natuÍai5

AM8ITNÍAL
Ocorréncràs de po5siveis ddno5
ambiêntais causàdos pelà execução ou

doo
Ausência ou insuficiência do pra:o de
gaÍantia

Cancelamehto de condrções e garantrâs

contratuars poÍ peÍda de píazos

lnexislência de assistênoa técflrcã

especiaIzada na região

Peídâ de utrhdade/funcionãlrdade
antes do término dà expetâtrvâ de vrda

A?l,lWJry

cPMTE

utrl do ob eto
OUTROS

o. óneÃos e ENTIDAoES n:sponsÁvers

5ecretana Munrcrpdl de Obra:.

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 27 de ianeiro de 2020

AOrGOR VIEIRA CARVALHO
!", **'//

t,
)

CATEGORIA DO RISCO MEOIOAS PREVENTIVAS

Entrega do obleto deÍertuoso ou I

MATÊ RIAt

FUNCIONALIDADE

lO
Prefeito Municipal

Rrsco
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDAOE ATÉ

3110312022

PROCESSO SEMA No 20030042745t2020 E-PROCESSOSNo 60775/2020

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n. 123 de 06
de novembro de 20'í5, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

IOME OU RAZAO SOCIAL: Prefeitura Municipat De São Bernardo/ Ma

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO - MA. Convênio N..88M58/2019

CPF OU CNPJ:

06.125.389/0001-88

ENDEREÇO:

Praça Municipal, 863, Xxx, Centro

MUNICIPIO:

São Bernardo - MA
CEP:

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVIMENTAÇÃo ASFÁLT|CA EM vrAS
URBANAS

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N",
BAIRRO:CENTRO, MUNICíPIO: SÃO BERNARDO, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁTICRS
3" 21' 54.24" S, 42" 25' 53.04 W .

Obs.: Vidê no verso dêsta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOiIENDAçÔES
Oocumênto assinado DlclÍALMENTÉ. A sua autrnücidadc poderá ser vêrificadô no Sitê da SêcretaÍia (SIGLA), poÍ meio do código
20030012715nO20,

Sáo Luis - MA 0310112020 Rafael Carvalho Ribeiro

ililrr il ililIltrlllllllriltltil Ilt
Secretário

MárlcUla: 3801422

OBS,: - AS CONDIÇÓES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuiçoes legais conÍeridas no arl. 69 da Constituição do Maranhão, e, conside doo
disposto no § 20, art. do 2o, o parágraÍo único do art. 80, e 120 da ResoluÉo do CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1 7,e
considerando ainda a Portaria no 123/2015, que dÉciplina o procedimenlo de dispensa de licenciamento ambienlal no Estâdo do
Maranháo.
- A dispensa do Licenciamento Ambiental náo exime o empreendedor de cumpriÍ a legislação ambiental e normal em ügor;

# I

Dispensa de Licenciamento Ambiental No 10402í 612020

tNSCRTÇÃO ESTADUAL:

06.125.389/0001-88

65550-000
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes
Processo no 2003004 27 45l2O2O

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes regulsitq§:
l- Pro.ietar a obra ou em preend imento/atividad e considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de ReÍerência - NBR's que rêgulamenlam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/dêstinaÉo dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
ll - Não interferir em Area de Preservação Permanente - APP (conÍorme os Aít. 3', incisos ll, Vll, lX e X; Art. 4", 7' e 8'
da Lei N"12.65í/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n'303/2002).
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos HÍdricos ou Dispensa de Outorga no
ôrgáo ambiental competente, quando Íor o caso.
lV - A destinação Íinal de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geraÉo de emissÕes atmosféricas, ruídos e
radiaçÕes não ionizantes deveráo atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneÍiciamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa

\-, (matérias-primas provenientes da exploração de Ílorestas ou outras Íormas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislaçâo ambiental
vigente.
Vl - Realizar a inscriÉo no Cadaslro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
Vll - Cumprir a legislaÉo ambiental e normas em vigor.

2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtençáo pelo requerente, de
certidÕes, alvaÉs, licenças e autorizaÉes de qualquer natureza, exigidos pela legislaÉo federal, estadual e municipal.

3 - Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissáo ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

4 - Este Documenlo poderá ser cassado a qualquer momento por este órgáo, se for utilizado para fins ilÍcitos ou náo
autorizados, ê o infrator poderá ser [esponsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

5 - Fica o requerente ciente de quê a prestação de informações Íalsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicâÉo das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei N" 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N" 9.605/98).
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