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r. rrrnoouçÃo

O Projeto de pavimentação Asfálticã no Municipio de 5ão BernaÍdo-MA, ora apresentado é resultado da
análise técnica das vias, íoi minuciosamente quantificado todos os trechos a serem pavamentados.

O Sistema ViáÍio e um dos primeiros elementos de inÍraestÍutura de uma cidade. sua implantação,
juntâmente com um sistema adequado de drenagem, íavorece o escoamento das águas provenientes das
chuvas, Íavorece tambem uma melhor condição de bem-estaÍ à populaçã0, proporcionando o tÍânsito de
vetulos e pedestres com conforto e segurança.

2. struAçÃo ATUÁI

A Íuas não está pavimentada dificultando o tráfego de vehulos neste local, portanto faz'se necessário à

sua pavimentação de forma imediata.

3. OBJETIVOS

Geral

lmplementar um sistema pôvimentaçâo, drenagem e sinalização viária em ruas da sede do município de

5ão Eernardo/MA, oferecendo melhor condição de tráfego de vetulos e pedestres.

Esoecífico

Prover para a população de São Eernardo ruas trafegáveis;

Promover â melhoria nas condições de conforto e seguÍança no trânsito do municipio;

Contribuir para a manutenção do bem-estar da população.

4. tocAuzAçÃo

VeÍ plante de implentação em anexo

5. 
'UST|F|CAT|VA

O projeto de Sistema ViáÍio tem por finalidade promover a população de São Bernardo melhores
condições de tráfe8o.
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ESPECTFTCAçAO TECNTCA

srsrEMA vrÁRro - coÍrlstDERAçôEs tNrclAts

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamênte exêcutedas no
decorreÍ da obra.
Estas especificações têm como obielivo definir os criterios técnicos básicos para execução de cada serviço
em particular, fixando condições m inimas a serem observâdas na aquisição, fornecimento e empÍego de
materiais.

Dados considerados no projeto:

Tráfego de médio

Camada de asfalto final: 3,00cm

s€Rvrços rNrclArs

Placa de obra em chapa de aco galvanirado

Será de responsabilidade da CONTRÂTADA providenciar a afixação das placas de obra e dos

responsáveis tecnicos pela execução, em local vrsruel, de acordo com às exigências do CREA.

As placas deverão ter a Íace em chapa de aço Balvanizado, n9 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem

moldura, Íixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverâo ter dimensões suficientes para

suporte das placas e paÍa suportaÍ â ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas seÍão as
padroni2adas pelo governo federal, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá
ao ConstrutoÍ o fornecimento, monta8em, manutenção e assentamento das placas, estando a mêsma

obrigada, ao Íinal da Obra, mediante autorização da tiscalização, realizar a suâ desmontagem e remoção.

Mobilizacão e dêsmobilizacão de eauipamento

A ContÍatada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a

assinatura do contÍato e correspondente ''NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar intio efetivo e
concluir a obra dentro do prazo contratual.

Mobilizacão

Consiste no coniunto de providências a sêÍem adotadas visando-se o intio das obías. lncluem-se neste

serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os Êquipamentos necessários à execução
dos sêrviços contralados.

DesmobilizaÇão

consiste na desmobilização dos equipamentos no local da obra

ADMINISTRAçÃO IOCAT DA OBRÂ

Administração local da obra (eng. de obrâ, etc)

O CONSTRUTOR deverá manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, efêtivo de mão-de-
obra composta no m inimo por:

..1
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1 Engenheiro ou Arquiteto / Pleno, responsável, com ART vinculada à obra;

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de
preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o periodo de execução da obra. A
Fiscaliração poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueies que não forem
dêtâlhedos na composiçâo de custo dos prêços unitários.

O pagamento será realizado de acordo com a plânilha de orçamentaçãô de obras Caso as obras sofram
âtrâsos por ritmo reduzado dos serviços. ou qualquer impedimento legal podera ser reduzido o valor
mensãl pago a este item e que posteriormente será pa8o na prestação dos serviços a serem Íealizãdos
fora do prazo previsto de forma proporcional ate o valor total estabelecido pela empresa na suâ pÍoposta
do edital.

SERVIçOS OE REPERFITAMENTO

Pintura de ligacão com RR-2C

Servicos inioots:

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

anterior à execução de uma camada betuminosa qualqueí, ob.ietivândo prornover condições de aderência

entre as camada5.

Execucão:

lnicialmente deverá ser verificada a conformação BeométÍica da camada que receberá a pintura de

ligação.

Em sêguida, a supeÍftie a ser pintãda deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer

material solto.

Antes da aplicação, a emulsão deverá ser dilurda na proporção de l.:1 com áBua a fim de garantir

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

0,8 l/m'1 a 1.0 l/m'.

No caso de bases de solo-cimento ou concreto maBro, a superftie da base deverá seí umedecadô, antes

da aplicação do ligante betuminoso, a fim de satuÍar os vazios exrstentes, não se admitindo excesso de

água sobre a superíkie.

será aplicado, a seguir, o ligante beluminoso adequado na tempeÍatura compatrvel com o seu tipo, na

quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligantê betuminoso deverá ser fixada para cada

tipo de ligante em íunção da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que

pÍoporcione melhor viscosidade paía espalhamenlo.

Moteriois:

rr"nrnir,"Ihá'ã§Nr#â*
drçntàira ovit

Os ligantes betuminosos empre8ados na pintura de ligaçâo poderão ser dos tipos

CREA:11039:1427-9
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" Emulsões asfálticas comuns ou modificadas, tipos RR-1C, RR-2C, RM-lC, RM-2C e RL-1C

" Asfalto diluiCo CR-70, exceto paÍa revestimentos betum,nosos

Eeuipomentos

Para a vaÍreduÍa da superficie da base, serão usadas, de preíeÍência, vassouras mecánicas rotativas,
podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, tambem,
ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e

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

forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construdos pãra este fim, deverâo seÍ
providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores € termômetros com
precisão de t 1'C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual ("caneta"), para

tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barías de distÍibuição deverão seí do tipo
"circulação plena", com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras vanávers, que permitam

espalhamento uniforme.

O depósito de ligante betuminoso, quando necessáÍio, deverá ser equipado com dispositivo que pêrmita

o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deverá ter uma capacidade

tal que possa armâzenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de

trebâlho.

Controle ombientol

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintuÍa de ligação, especialmente em

relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, devendo ser adotados os seguintes cuidados:

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

" lmpedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de domhio e áreas lindeiras, evitando preiuízo

ambiental.

A desmobilização desta atividâde inclui remover os depósitos dê ligante e a limpeza do cànteiÍo dê obras,
e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de construção.

AAUQ: Fornecimento de insumo Ê usi naPe me 3cm

..,

Compreende a confecção da mistura utilizada como matéria-pÍima para âs pavamentações, a partir de

produtos derivados de petróleo, tais como cimentos asfálticos, areia e um material de enchimento (filler).

f-À...-r,.oií
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Temlnologla

Areia Asfalto a Quente Mistura preparada e quente, em usina apropriada, composta por agregado miúdo,

material de enchimento (fille4 e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a quente.

Execucõo.

A produção dã mistura areia-asÍalto deverá ser efetuada em usinas sob controle riBoroso, de modo a se

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

" Obtenção do agregado miúdo;

" Obtenção do "fille/';

" Estocagem, dosagem, peneiÍamento e transporte do agregado frio;

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

" TÍânsporte e estocagem de filler;

" Transporte, estocagem e aquecimenlo de óleo combustivel e cimento asfáltico

Preparâção da Misturã

A tempêíetura do cimento agfáltico na usinagem deverá ser determinada para cada tipo de ligante, em

função da releção temperatura-viscosidade. A temperaturâ converliente e aquela na qual o asfalto

apÍesenta uma viscosidade situada dentro dô faixa 75 e 150 segundos "Saybolt-Furol" {DNER-ME O04}.

Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

\./ A temperatura do ligante dêverá estar entre 107"C e 177"C

Os agíegados deveÍão sêr aquecido a temperatura de 10'C a 15'C acima da têmperaturâ do ligante

betumrnoso, não devendo, êntanto, ultrapassar a tempeÍatura de 177 'c.

Materiois:

Ligante Betuminoso Poderão sêr empregados os seguintes li8antês betuminosos

" Cimentos asfálticos de pêtróleo dos tipos CAP 30/45, CÂP 50/60, CAP 85/100 (classiÍicação por

penetração) ou CAP 20 e CAP 40 (classificação por viscosidade);

" tigantês bêtuminosos modificados, quando indicados no projeto;

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

melhorador de adesividade na quantidade fixada no proieto {DNER-ME 079).

.;l
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Agregado Miúdo

Poderá ser constituSo de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas pânfulâs individuais deverão ser

resistêntes, apresêntâr moderada angulosidade, estando livres de torrôes dê argila e de substâncies

nocivas e equivalente de areia i8ual ou superior a 5570 (DNER-ME 54).

Mateíial de Enchimento {"Filler" )

Comô mâteriâis de enchimento poderão ser utilizados: Cimento Portland, cal extinta, pós calcáÍios, cinzas

volantes, e outro5.

O "fille/' deverá ser constituiio por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos

demais componentes da mistura, não plásticos e que atendaÍn à seguinte granulometÍia (DNER-ME 083):

PENEIRA % M ÍNIMA,

PASSANOO

N.e 040 100

N.e 080 95

N.e 200 65

Eou,Domentos

Depósito para o Mâterial Betuminoso

Os depósitos paÍà o liBante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de âquecer o ligante nas

temperaturas íixadas nas Especificações. O aquecimento deverá ser feito atraves de dispositivo que evite
qualquer superaquecimênto local. Deverá seÍ instalado um sistema de recirculação paÍa o li8ante

betuminoso, de modo a gaÍantiÍ a circulação, desembaraçada e continua. do depósito ao misturadoÍ,

durante todo o perbdo de operação. A capaciddde dos {-lepósitos deverá :er :uíieiente para, no mínimo,

três dias de serviço.

Depósitos para o Agregado

Os silos deverão ter capacidade total de, no minimo, trôs vezes a capâcidade do mistuÍador e serão

divididos em cômpârtimêntôs, dispostos de modo a sepaÍar e estocar, adequadamente, as frações

apropriadas do agregado. Cada compartimento deveÍá possuir dispositivos adequados de descarga.

Haverá um silo ãdequado para o "filler", con.iu8ado com dispositivos para a sua dosagem.

Franknilva
É-!.-*t.-
VieiÍa üa Silrla Matos
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Usina pára â MistuÍa EetLlminosa

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secâdor, 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 Íixado no dosador do litante ou na linha de alimentação do
asfôlto, em local adequado, próxrmo à descarga do misturâdor. A usina deverá ser equipada, alem disso,

com pirômetro eletrico ou outros instrumentos termométricos aprovados próximos colocados a descarBã

do secador com dispositivos para ÍegistrãÍ a tempeÍatura dos agregados com precisão de 1 5 "C.

Poderá também ser utilizada uma usina do tipo tambor secadoÍ/misturador. provida com coletor de pó,

alimentador de filler e sistema de descarga da mistura bêtúminosa com comportà ou, alternativamente,

em silos de estoca8em. A usina deverá possuir silos de agregàdos múltiplos, com pesagem dinâmica

(precisão de r 5%).

Para execução de revestimento betuminso do tipo areia-asfalto usinado a quente são necessários

tÍabalhos envolvendo a utilização de asÍalto e agregados, alem da instalação de usina mastuíâdora.

Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção e

ôplicação de agrêgados, o estoque dê ligante bêtuminoso.

Agregedo

No decorÍer do processo de obtenção de agregados deverão ser considerados os se8uintes cuidados

principais:

A areia somente seÍá aceita após apresentação da licença ambiental de operação do arêal cuja cópia da

licênça dêverá ser aÍquivada junto ao Livro de Ocorrências da obra.

Deverá ser evitada a exploÍação de aÍeal em ârea de preservação ambiental

A exploÍação do areal deverá ser planejada adequadamente, de modo a minimizar os danos inevitáveis e

possibilitaÍ a rêcuperação ambiental após a retirada de todos os materiais e equipamentos.

Deverão ser impedidas queimadas como forma de desmatamento.

Ligante Betuminoso

os depósitos deveíão ser instalados em locais aÍestados de cursos d'á8ua.

Será vedado o refugo de mateÍiais usados à beira da estrada e em outros
preju ízos ambiêntais.

locais onde possam causar

fa -i-'--;.É
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A áÍea afetada pelas operações de construção/execução deverá ser recupeíada, mediante a remoção de

usina e dos depósitos e limpera de canteiro de obrâs.

Transoorte de AAUQ DMT=127km

O matêrial discriminedo no item anterior será tíansportàdo por n)eio de caminhões basculantes. Adotou'
se a Distância Média de Transporte iBual a 127Km.

Espalhamento e compactação de AAUQ

As operações de espalhamento serão executadas utilizando-se êquipamentos adequedos
complementados com o empre8o de serviço manual. A escolha do êquipâmento se fará em função da

necessidade exiSida na erecução da obra.

sERVrçOS DE PAVTMENTAçÃO

Pintura de lipãção com RR'2C

Seruicos iniciois

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

anterior à execução de uma camada betuminosa qualqueÍ, objetivando promover condições de adeÍência

entre as camadas.

Execucõo:

lnicialmente deverá ser verificadâ a conÍormação geometrica da câmada que receberá a pintura de

ligação.

Em seguida, a superfkie a ser pintada deverá seÍ varrida, a fim de ser eliminado o po e todo e qualquer

material solto.

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

uniformidade na distribuição da taxa residual. A taxa de aplicação dê emulsão diluila será da ordem de

0,8 l,/m' a 1,o l,h'.

No caso de bases de solo-cimento ou concreto ma8Ío, a superftie da base deverá ser umedecida, antes

da aplicação do ligante betuminoso, a fim de satuÍar os vazios existenles, não se admitindo excesso de

água sobre a superfCie.

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

quantidade recomendeda. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deverá ser fixada para cada

tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se â temperatura qu€

pÍoporcione melhor viscosidade para espalhamenlo.

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

" Emulsões asfálticas comuns ou modificadas, tipos RR'lC, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C

" Asfalto diluiJo CR-70, exceto para revestimentos betuminosos

Eqt!ipomentos

Para a varredura da superficie da base, serão usadas, de preferêncra, vassourãs mecânicas rotàtivas,

podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, também,

ser usado.

A distribuição do ligante devera ser Íeita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e

sistema completo de aquecimento que permitam a aplicàção do ligante betuminoso em quantidade e

forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligant€ betuminoso, especialmente construdos para este fim, deverão seí
providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradoíes e teímómetros com
precisão de I 1 "C, em locaís de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual ("caneta"), para

tratamento de pequenas superfkies e correções localizadas. As barras de distribuição deverão ser do tipo
"ciÍculação plena", conr dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variáveis, que permitam

espalhamento uniÍorme.

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

o aquecimento adequado e uniÍorme do conteúdo do recipienle. O depósito deverá ler uma capacidade

tal qu€ possa arma2enar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de

trabalho,

Controle ombientol

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução dã pinlura de ligação, especialmente em

rêlação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, devendo ser adotados os seguintes cuidados:

" Evitar a instôlação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d'á6ua

'' hpedir o refugo, de materiais já usados, na íaixa de dom inio e áreas Iindeiras, evitando prejuizo

ambiental.

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do cantêiro de obÍas,
e, conseqúente recomposição da área afetada pelas atividades de construção.

"t
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AAUO: Fornecimen to de i nsumo e usinapem e=3cm

ServiÇos niciais

Compreende a confecção da mistura utilizada como maténa-píima para as pavimentações, a partir de

produtos derivados de petróleo, tais como cimêntos âsfálticos, areia e um materaal de enchimento (Íiller).

Terminologia

Aíeia AsÍalto â Quente Mistura prepaÍada a quente, em usina apÍopriada, composta por agíegâdo miúdo,

material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada ê comprimida a quente.

Execucõo:

A pÍodução da mistura areia-asfalto deverá ser efetuada em usinas sob controle rigoroso, de modo a se

obter um material uniÍorme. Sua operação engloba as seguintes atividades:

" Obtenção do ôgregôdo miúdo;

" Obtenção do "filleÍ";

" Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte do agregado fno;

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

" Transporte e estoca8em de filleÍ;

" Transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico.

Preparação da Mistura

A temperatura do cimento esfáltico na usinagem deverá ser determinada para cada tipo de ligante, em

função da relação temperatura-viscosidade. A tempeíatura conveniente é aquela na qual o esÍelto

apresentâ uma viscosidade situada dentro da faixa 75 e 150 se8undos "Saybolt-Furol" (DNER-ME 0O4).

Recomenda-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A temperatura do ligante deverá estar entre 107'C e 777'C.

Os aBregados deverão ser aquecido â temperatuÍa de 10 "C a 15 "C acima da temperatura do ligante

betuminoso, não devendo, entanto, ultrapassar a têmperatura de L77 "C.

Ligante Betuminoso Poderão sêr empreEados os se8Uintes ligantes betuminosos

" Cimentos asfálticos de petróleo dos tipos CAP 30145, CAP 50/60, CAP 85/100 (classificação por

penetração) ou CAP 20 e CAP 40 (classificação por viscosidade);

É*{^-ro.t "
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" Ligantes betuminosos modifrcados, quando indicados no proleto;

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

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

AgreBado Miúdo

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

resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de ãrgila e de substáncies

nocivas e equivalente de areia igual ou superior a 557o (DNER-ME 54)

Material de Enchimento ("Filler")

Como materiais de enchimento poderão ser utilizados: Cimento Portland, câl extinta, pós calcários, cinzas

volantes, e outro5.

O "fille/' deverá ser constituÍJo poí materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos

demais componentes da mistura, não plásticos e que atendam à se8uinte granulometria (DNER-ME 081):

PE NE IRA

N.e 040

N.e 080

N.s 200

% MINIMA,

PASSANDO

100

95

65

Equipomentos

Depósito para o Material Betuminoso

Os depósitos para o liBante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de aquecer o liBante nas

tempeÍaturas Íixadas nas Especificâçôes. O aquecimento deverá ser feito atÍavés de dispositivo quê evite
qualquer superaquecamento local. oeverá ser instalado um sistema de Íecirculação paÍa o litantê

betuminoso, de modo a gaÍantir a circulação, desembaÍaçada e continua, do depósrto ao misturador,

duÍante todo o perbdo de operação. A cepacidade dos depósitos deverá ser suíiciênte para, no minimo,

três dias de serviço.

Depósitos para o Agregado

Os silos deverão ter capacidade total de, no minimo, tÍês vezes a capacidade do misturador e serão

divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações

tranknilva
r^*1--,-r -.tiVi€iraida Silú-a Mato5
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apropriadas do agregado. Cada compartimento deverâ possuir dispositivos adequados de descarga

Haverá um silo adequado paía o "filler", conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

Usina para a Misture Eetuminosa

A usina deveíá estar equipêda com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor dê

misturadoÍ capaz de produ?ir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de

90e a 210 eC (precisão t 1'C) deverá ser fixado no dosador do ligante ou na Iinha de alimentação do

asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturedor. A usina deverá ser equipada, elem disso,

com pirômetro elétrico ou outÍos instrumentos termomêtricos aprovedos próximos colocados a descargâ

do secador com dispositivos para registÍâr a temperatura dos agregados com precisão de 1 5 "C.

Poderá tambem ser utilizada uma usina do tipo tãmbor secador/misturador, provida com coletor de pó,

alimentador de filler e sistema de descarga da mistuÍa betuminosa com coínporta ou, a lternativa mente,

em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agre8ados múltiplos, com pesagem dinàmica

(precisão de t 5%).

Controle ombientol

Para execução de revestimento betuminso do tipo areiô-asfalto usinado a quente são necessáÍios

trabalhos envolvenrJo a urtilização de asfalto e agreSados, alem da instalação de usina misturadorâ.

Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a produção e

aplicação de agíegados, o estoque de Iigante betuminoso.

Agregado

No decorrer do processo de obtençãô de a8re8ôdos deverão ser considerados os seguintes cuidados

principais:

A areiâ somente seÍá aceita após apresentação da licença embiêntâl dê operâção do areal cuja cópia da

licença deverá ser arquivada.iunto ao Livro de Ocorrências da obra.

Deverá ser evitadâ a exploração de areal em área de preservação embientel.

A exploração do âÍeâl deverá ser planejada adequâdamênte, de modo a minimizar os danos inevitáveis e

possibilitar a recupeÍação ambientel aÉs a retirada de todos os mãteriais ê êquipamentos.

Deverão ser impedidas queimadas como forma de desmatamento.

Ligante Betuminoso

Os depósitos deverão ser instalâdos em locais afastàdos de cursos d'água.

rrant nipahJrã}"#;*
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Será vedado o reÍugo de materiais usados à beira da estrada e em outÍos locais onde possam câusâr

pÍeiuízos ambientais.

A área afetada pelas operações de construção,/execução deveÍá ser recupeÍada, mediante a remoção da

usina e dos depósitos e limpeza de canteiro de obras.

Transporte de AAUQ DMT=127km

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

Espalhamento e compactação de AAUQ

As operações de espalhâmênto serão executadas utilizando-se equipamentos ôdequados
complementados com o empíego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da
necessidade exigidâ nâ exêcuçãô da obra.

ecabamento convencional, não armado

Carâcter ísticas:

Concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1. Slump = 19,9 +/- 20 mm, exclui
serviço de bombeamento (NBR 8953)

Sarrafo de madeira não apaÍelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da íegião.

Peçô de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm {sarrato para forma).

Execução:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e íegularizada, montâm'se as fôrmas que servem parâ

conter e dar forma ao concreto a ser lançado;

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento. espalhamento, sarraÍeamento e desempeno do
concrêto;

Para aumêntar a rugosidade do pavimento, fazeÍ uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversalmente ao eixo da pista coor o concreto ainda fresco.

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

A execução de juntas ocorre a cada 2 m.

Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, iíri8ando as ligeiramente. As ripas
servirão como forma devendo seÍ retirâdas antes da concretatem do quadro late.al.

A calçada acabada deverá ter câimento medio de 2% em direção a rua, não devendo apÍesentaÍ nichos. O

acabamento deverá ser feito com desempenadeira de mão.

f.'-),."--'\c^(
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Rempâs

Deverão ser executâdas rampas de acesso conformê o projeto, as rampês devem seguir o proieto, e serão
êxêcutadas com o mesmo material das calçadas.

Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres.

As calçadas devem ser rebaixadas conÍoíme localizâda9 em píoieto.

Não deve haver desn ivel entre o termino do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Os rebaixamentos de calçadas devem ser constru ídos na direção do fluxo de pedestÍes.

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12).

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

Piso tátil direcional e/ou alerta, concreto reiuítado. dim 30r30x2,5 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 coí em relação ao piso ad.iacente, destinado a construir
alerta ou linha de guia, perceptível poÍ pessoas com deíiciência visual. Modelos: Piso Tátil Direcional - tem
a função de orientar o percurso a ser seguido, possui a superftie de relevos lineares. Piso Tátil de Alerta -

tem a Íunção de sinalizar perigo ou mudança de direçâo, com supÊríkie em relevo tÍonco'cônico. O piso

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

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

SERVIçOS DE ORENAGEM

Guia Ímeio-fio) e sarieta coniulados de €oncreto, moldada in loco em tíecho reto com extrusora, 45 cm
base Í15 cm base da Euiâ + 30 cm basê da seriete) x 22 cm altura

O item contempla o fornecimento de concíeto, para execução de meio'fio e sarjeta conjugados com

extrusora, bem como a mão de obra necessária. lnclui escavação e acerto do terreno na faixa de 0,45m
onde serão implantadas Buias e sôÍietas.

Serão de concreto simples de Fck = 15 Mpa, moldados in loco. os mêio-fios â serem empregados terão
seção de (15x22)cm e as sarietas acompanhando o meio fio terão dimensóes de 30 x 8 cm.

A escavação será realizada mânualmente e obedecendo ao alinhamento necessário parâ a perfeitâ

concíetagem das Buias e sarietas.

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

A sarieta constitui um dispositivo de drenagem superficial, que pode ser construido longitudinalmente e

lateralmente às vias de tráfego e/ou nos pés de taludes e aterros, com o objetivo de interceptar as águas

afluentes que porventura possam compÍomeler a estabilidade do5 taludes, e a antegradade dos

logradouros ou rodovias, inclusive no que se refere à segurança do tráfego.

A execução das sarietas será procedida mediante ã utilizaçào racional de equipamentos adequados,

compativeis com as condiçóes locais e âs produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos

estabelecidos.
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0 concreto utilizado nos disposítivos em que se especifica este tipo de revestimento deverá ser dosado
experimentalmente para uma rEsistêncie caracteíÍstica à compressão (fck) mÍn. aos 28 dias de 11 MPa. O
concreto utilizado deverá ser pÍepaÍado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da
ABNT.

slNAuzAçÂo vtÁRlA - coNsrDERAçÔEs tNtCtAlS

A sinalização de tÍânsito informà e orienta os usuários dâs vias. O respeito à sinalização garante um
trânsito mais organizado e seguÍo para os condutores e pedestres.

Placas, inscÍições nas vias, sinais luminosos, testos e sons compôem o código da sinalizãção de tránsito.
Essas informações que rêgulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias, indicam serviços,
sentidos e distâncias, sendo classificadas pelo CTB em slnalização verticâ1, sinalização horizontal,
dispositivos de sinaliração auxiliar, sinalizâção 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
sinelização, respondendo pela sua talta, insuficiênria ou incorreta colocação".

st IrtAuzÀçÃo vERTrcAt

NOTA: Íodas as inÍormações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual de Sinalização

Vertical de Regulamentação - Volume l, aprovado pela Resolução do COTRAN n.s 180, de 26 de Agosto de
2005 e Volume ll- Sinalização vêrtical de advertência, apíovado pela Resolução do COTRAN n.e 243, de
22 de junho de 2007.

lntÍoducão

A sinelizâção veÍtical é um subsistema da sinâlizâçãô viária, que se utiliza de sinais àpostos sobre placas
fixadas na posição vertical, âo lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permãnente ou, eventualmente, variável, mediante sínbolos e/ou ie8endas preestabelecidas e
legalmente institu iJas.

A sinalização vertical tem a finalidadê de fornecer informações que permitam aos usuáÍios das vias

adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de trátego e

oÍientar os usuáíios da via.

A sinalização vertical e classificâda segundo sua função, que pode seí de:

- regulamentar as obriBações, limitações, proibiçôes ou restrições que Bovernâm o uso dâ viâ;

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

proximidades, tais como escolas e passagens de pedestÍes;

- indicar direções, localizaçôes, pôntôs dê interesse turistico ou de serviços ê trânsmitir mensâgêns

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

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pÍetende transmitir
(reBulamentação, advertência ou indicação).

Todos os símbolos e legendas devem obedecer à diaBramaçâo dos sinais contida neste Mânual.

/
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Fornecimento e imolantâcãô de olãce de reeula entacão em aco d: 0,60 oelrcula retrorreÍletiva

A sinalizãção vêrtical e úm subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas

fixadas na posição verticel, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permanente ou. eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e
lega lmente i nstítu ídas.

A sinalização vertical tem a finalidade de Íornecer infoÍmações que permitam aos usuários das vias adotar
comportamentos adequados, de modô a aumêntâr â sêBurânça, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os

usuários da via.

A sinalização vertical e classrficada segundo sua função, que pode ser de:

. re8ulamentaÍ âs obrigaçõês, 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 pedestres;

. indicar direções, localizações, pontos dê interesse turÍstico ou de serviços e trânsmitir mensagêns

educativas, dentre outras, de maneira a ajudaí o condutor em seu deslocamento-

Os sinais possu€m formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir
(regulamentação, advertência ou indicação).

5eíão implantadâs placas de siôalização em conformidade aos pro.ietos fornecido a cONTRATADA.

Chapas:

. Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mín, com o máximo de 270 g,/m'1de zinco.

. Chapã de alumÍ.rio, na espessura mínima de 1,5 mm-

As chapas terão a superftie pôstêrior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas totalmente Íefletivas terão a superfkie que irá receber a mensagem, pÍeparada

com "primer".

As chapas para placa semi refletivas terão a superftie que irá receber a mensagem pintada na cor
específica do tipo de placa, conforme manual Brasileiro de Sinalização de trânsito, Vol. I- Sinalizâção

vertical de regulamentação.

Película.

A peltula refletiva deve ser constituÍla de microesfera de vidro aderidas a uma resrna sintética. Deve ser

resistênte as intemperê5, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as

caracterbticas de forma, cor e legenda ou simbolos e visibilidade sem alterações. tanto à luz diurna, como

à noite sob luz refletida.

Sinal de Repulamentacão

Í--t-.'-r:*É
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Características dos Sinais
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A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve seÍ feita obedecendo'se aos critérios ãbaixo e

ao padrão Munsell indicado.
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Refl etividade e iluminação

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorrefletivâs, luminosas

{dotâdâs de ilumanação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa Írontal).

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

Estudos de engenhaíia podem demonstrâr a necessidade de utilização das placas retrorÍefletivas,
luminosas ou iluminadâs em vias com deficiência de iluminação ou situações climáticas adversas. As

placas confeccionadas em materiâl retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas devem apresentar o
mesmo formato, dimensões e cores nos perbdos diurnos e noturnos.

Materiais dâs plecas

Os mateÍiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das placas de
sinalização são: o aço, alumínio, plástico reÍorçado ê madêira lmunizada.

Os materiâis mâis utilizados pâra confecção dos sinais são as tintas e pelirulas.

As tintâs utilizãdas são: esmalte sintetico, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática.

As pelkulas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorÍefletivas dos seguintes tipos: de
esfêras inclusas, de esÍeras encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com

as necessidades de projêto.

Poderão ser utili2ados outros materiais que venham a suÍgir a partir de desenvolvimento tecnológico,
desde que possuam propriedades fkicâs e quimicas que gaÍantam as câractêrísticas essenciais do
sinal, durante tode suâ vida útil, em quaisqueÍ condições climáticas, inclusive após execução do
processo de manutenção.
Em função do comprometimento com a segurança da via, nâo deve seÍ utilieada tinta brilhante ou
pelkulas retÍorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deveÍá ser na coÍ preta, fosco ou
sem ifosco.
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Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25€m

A sinalização vertical e um subsigtemâ da sinalização viána, que se utiliza de sinais apostos sobre placas

fixadas nô posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo m€nsâgêns de carátêr
permanente ou, eventualmente, vanável, mediante sínrbolos e/ou legendas preestabelecidas e

legalmente institu ilas.

A sinalização vertical tem â finalidade de fornecer informações que peÍmitam aos usuários das vias adotar
comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurânça, ordenar os Íluxos de tráfego e orientar os

usuários da via.

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

. regulamentar as obrigâções, limitaçôes, píoibições ou restrições que governam o uso da via;

. advêrtir os condutores sobre condições rom potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades,

tais como escolas e passagens de pedestÍes;

. indicar direções, localizaçôes, pontos de interesse turistico ou de serviços e transmitir mensagens

educativas, dentre outrâs, de maneira a a.iudaÍ o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas pâdronizadas, associadôs ao tipo de mensagem que píetende transmitir
(regulamentação, advertêncaa ou indicação).

SeÍão implantadas placas de sinalização em confoÍmidade aos projetos fornecido a CONÍRATADA.

Chapas:

. Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mm, com o máximo de 27O E/m2 de ziaco.

. Chapa de alumínio, na esp€ssura mínima de 1,5 mm.

As chapas terão a superftie posterior prepaíada com tinta preta fosca.

As chapas pera plecas totalmente refletivas terão a superftie que irá receber a mensaBem, preparada

com "primeÍ".

As chapas para placa semi refletivas terão a superfkie que ará receber a mensagem pintadâ nâ cor
especÍfica do tipo de placa, conÍorme manual Bíasileiro de Sinalização de trânsito, Vol. l- Sinalização
vertical de re8ulemêntacão.

Pelí!ula.

A peltula refletiva deve ser constituiJa de microesfera de vidro aderidas a uma íesina sintetica. Deve ser

resistente as intemperes, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as

caracterbticas de forma, cor e legênda ou sinbolos e visibilidade sem alteraçóes, tanto à luz diurna, como
à noite sob luz refletida.

n,"n rn irlllii-à"]Éá rrr"to,
'r Engehreira civil
CREÁ: 110393427-9

CPt:660.801.852-53
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VISTO:

Fornecimento e implantacâo de suporte metálico gãlvanizado para placa

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

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

Os supones devem ser fixados de modo a manter ri8idamente as placas em sua posição peÍmanente 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 conÍecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros mateÍiais existentes ou sur8idos à partiÍ de desenvolvimênto tecnológrco podem ser utilizados,
desde que possuam propriedades fisicas e quimicas que garantam, suas caracterbticas oriSinais, durante
toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas.

Os suportes devem possuir cores neutras e tormas quê não interfiram na interpretação do significado do

sinal. Não devem constituir obstáculos à seturança de vekulos e pedestres.

Para sinais usados temporariãmente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis com caracteíbticas
de formâ e peso que impeçam seu deslocamento.

A borda infêrior da plâcâ ou do cônjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar â 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 provocem menor impacto na circulação

dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado gelos ve tulos.

srNAuzAçÂo HoRrzor{TAL

NOÍA: Todas as inÍormações descÍitas abaixo Íoram minuciosamente retiíadas da Resolução ne 2!6107
do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

lntroducão

"A sinalização horizontal lem a finelidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de

utilização adequadâ da via, compreendendo as proibiçôes, Íestriçôes e informações que lhes permitam

,;l

r,"nknir{íã}ã}r"Lto"
' Entenheira civil

CREA: l1039:1427-9
CPF: 660.801.852-53
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MODALIDADi

VISTO:

adotar comportamento adequado, de forma a aumentar e seBurança e ordenar os fluxos de tráfeBo".
(Resolução ne 236/07 do CONTRAN)

É um subsistema da sinalizaçâo viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados
ou apostos Sobre o pavimento das vias. Têm como função: ortanizar o fluxo de veiculos e pedest.e5;

controlaí e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a

obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertênoa ou indicação. Em casos

específicos. têm poder de re8ulamentação.

Padrão de Íorma

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

- Tracejada ou Seccionada: são linhas interrompidas, com espaçamentos respectjvamente de extensão
i8ual ou maior que o trôço.

' Setas, Símbolos e Legendas: são informâções escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma
situação ou complementando sinalizeção vertical existente.

Cores

- Amarela: utili2ada 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.

- Brenca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de áreas de circulâção,
trechos de pistas destinados ao estacronamento regulamentado de vetulos em condições especiàis; na

marcação de Íaixas dê trâvessias de pedestres, na pintura de si"nbolos e legendas, demarcar linhã de
retênção, regulamentar linha de trànsposição e ultrapassagem.

Marces lonritudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada

à circulação de verculos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão de fluxos opostos, as faixas

de uso exclusivo ou preÍerencial de especie de vetulo, as Íâixas Íeversiveis, além de estabelecer as Íe8ras

de ultrapassaBem e transposição.

'As marcas longitudinais amarelas, contínuas simples ou duplas, têm poder de regulamentação, sepaÍam
os movimentos veiculares dê fluxos opostos e regulamentam proibição d€ ultrapassâgem e os

deslocamentos láterais, exceto parâ acesso a imóvel lindeiro;

-As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, não têm poder de
re8ulâmentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;

- As maÍcas longitudinais brancas contínuas sãô utilizadas para delimitar a pista (linha de bordo) e paÍa

separar faixas de tránsito de fluxos de mesmo sentido. Nêste caso, têm podêr de regulamentação de
proibiçâo de ultÍapassagem e transposrção;

- As mârcas longitudinâis brancâs, seccionâdas ou tÍacejadas, não têm poder de regulamentação, âpenas

ôrdênam os movimentos veiculares de mesmo sentido.

f---\---.';\-í
VieiÍâ da sille Metos

EngenhElra Civil
CRÊA: 110393427-9

CPr: 650.8O1.852-S3

Frenlnilva
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al tinhas de divisão de fluxos opostos (LFO)

As marcaçôes constituidas por Linhas de Divisão de Fluxos Opostos (LtO) sepâram os movimentos
veiculares de sentidos opostos e indicãm os trechos da via em que â ultrapassagem e permitida ou
proibida.

Linhas Simples contínua (BRANCA)

Linhas de bordo (BRANCA)

Delimita através da linha continua, a parte da pista destinada ao deslocamento de vetulos

Marces tÍanversais

As mâÍcas trarsversais ordenam os deslocamentos frontais dos vekulos e os harmonizam com os

deslocamentos de outros vekulÕs e dos pedestres, àssim como iníormam os condutores sobre a

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

Faixa de travessia de pedestres (BRANCA)

Tipo Zebrada

t
.'"1 t

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

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

A largura m ínima 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'/pedestre. Recomenda-se que seia redimensionãda, quândo o nível de
serviço íor inferioÍ a "8" (mais que 7.200 pedestres/h e 1,39 m2/ pedestre), pois compromete a

segurança e o confono. A existência de obstáculos na câlçada, junto à faixa de travessia, como postes,

telefones públicos, suportes de sinalização etc., diminui significativamente a laÍBura efetiva da calçada e

da faixa, prejudicando o nivel de serviço. Deve-se solicitar a remoção desses obstáculos quando o nivel de
serviço se tornaí insatisfatório.

àz't ^,- r-"-_ '''
tranknilva Viei.a da Sifuà,MaIos

Eígenheira Civil
CREA: 110393427-9

CPr:650.801.852-53
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ÍlliODALIDADE

VISTO:

NOTA: Todas âs informações descritas abaixo, foram minuciosamente retiradas da NBR 9050 - Adequação
das edificações e do mobiliário uíbano à pessoa deficiente.

UMPEZA GESa!

Limpeza de Obra

Todos os serviços serão entregues peÍfeitamentê funcionando de acordo com o projeto de detalhamento
e pronto para o uso imediato

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

Todos os restos de material de obra, entulho, lixo e montês de terra deverão sêr removidos das ruãs pela

contratada.

serão reieitàdos os serviços que apresentem defeitos ou que tenham sofrido avaÍias, bem como nos que

contrariem fÍontalmente as especificações e proietos.

Í:-i'*n'<ãik-
franknilva VieiraÉa Silva Matos

Engenheira Civil

CREA: 110393427-9
CPf: 660.801.852-53
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MODAIIDAD§

PROPONTNTEI PRIÍIIIURA MUiIICIPAI. OE SÃO EERNARDO/MA

MINISÍERIO DO DESCNVOIVIMEIITO REGIOÍ{AI

PROGRÂMA: PU\NtJÀlrtNTO URBAtIIO

coÍ{vÊNro Nc 89686t/2019

OBRÂI PAVIMEI{ÍAçÀO AsFÁIICA NO MUI{ICiPIO DE SÃO 8€NNARDO/MA

VISTO:

coMPosrçÃo oE BDr {%}

' Pâra cãlculo do BDl, devera se. adotada a seBUinte formulal
BDt: (((1+AC+S+R+Gr(1+OF).(1+t»/(1{})-1

Onde:

Ac ADMTNTSTRAÇÃo cENTRÂr.

DF DTSPESAS TINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO TMPREINDIMENTO
r- r-ucRo

I TRIBUÍOS

tNTERvato aDMtssívEL
Item componentê do BDI le Quanil Médio 3e QuaÍtil

AdministÍâção CêntÍal 3,80 4,01 4,67

Sê8uro ê Garantia 0,32 0,40 O,74

RiÍo 0,50 0,56 O,97

DesDesas Íinanceiras f,O2 l,l1 1,21

Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos lsomâ dos itens COtlNS, l5S e PIS) coníorme letislação específica

ITTM DrscRrMrNAçÁo t%)

aDMrNrsrnaçÃo cENTRÂL

Adminrstraçãc centía. 3,80%

of

§,R€G

DESPE§AS ÍII{AIICTIRAS

Despesas f;nanceiías

Total Dt "
s€GURO, RI'CO E GARÂ'{TIA OO EMPREENDIII€NTO
tara dê sêguros

taxa de riscos

tata de garanties

Íotal R=

LUCRO

Total AC = 3,E0%

t,020Á

\,o2%

0,20%

0,50%

0,12%

0,82X
L

Lu(ío bíuto
Total ! =

6.64'r
6,64'É

TRrBrrÍo§
Pts

cofiNs
ISSQN

CPRB

Total I =

0,65%

3,00%

2,SO%

4.50%
10,6sta

ÍOÍAL (8Dl) = 26,14%

Ll+' ^- ''. -
Fíanknrlva Vre'ld da 9và Mat6

Engodnerá ClÍil
CREA 1103S327.9

cPF 660 E01 852.53
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PROCESSO

tvl0DALlDACE

VISTO:

PROPONTNTT: PREfETÍURA MUNTCTpA! DE 5ÃO BtRÍ{Af,OO/MA
MINISÍERIO OO DESENVOIVIMEÍ{TO RTGIONAL

PROGRAMA: PIÂNEJAMENTO URBANO

coNvÊNlo Ne 896865/2019

oBRAr PAVTMENTAçÃO ASrÁLTTCA rúO MUNrCúotO DÉ SÃO BERNAROO/MA

cóDrGo
6ÂUPO A

ENcÂscos soctArs soBRE pRfços DÂ MÁo ot oBRA HoRrsrÂ t M[(5À!§ÍÁ - coM oEsoNGR^çÀo

DEscRrçÃo

À:
A3

A5

A6

A8

Â9

ar 4,12

5,61

4.97

IN§S

sE3r

SE|\lAI

.rlc!Â
SEBRAE

5ÂúRrO f0ucaaaô
SEGURO CONTÂA ACIDENTT§ 

'€ 
ÍÂÂBAiHC

-FGÍS

ÍoTÂr.

Qrlt

1?,80

43,25

r /,80

t.0a
C!!

309
s.7a

15,52

i2,46

GÍIUPO B

B1 .REPOUSO sÉMANAL R€MUNTRADO

A, FERTADOS

83 AUXILTO aNrtRMrOAOf

3{ lle sAlAÂtc
ãl .,(tNcapAÍi.^\rfaor
85 ,FÂirÂS lUSrlnaÂDÁs

37 DIÁS DE CHUVAS

88 AUX,LTô ACIDENÍE DE TRÂ8ÁLHO

â-o iER,Âs GozaDA!

81C SALqRIOMATTRi\IOACE

TOTAI DOS Ei{CAnGOS SOC!À|S8_
tÍrcroEr{clÀs o€ Â

avrso PREvr0 tN0EtilzADo

AVTSO PÊ t v-" lO iRA6ÂLHÂf, O

FTR'A5 IINDEN]ZAOAS)

cf tôsrro REscrsÀc sEM.,,JSra ca:JS^-,tàir.,zaçÀc 
ac,cio*ar

TorÂt oos Et{cÂcGot soclÂú qut Í{Ão
r clDtNclÂs GtoB^rs oE a

REINCiDENC:A DÉ 6RUPO A 508Rt CRUPC I

RECEB[M

GRU'O C

RTCEATM

GRUPO D

C2

c3
4,1

a5

C

D:

r6.03

RElNcrDÊNcla Dt GRUpo a soBFE Àvrso pRÉvro

IRÂBALHÂDo E R€iNCrDÊNcu Dc FGÍs scsfiE avrça)

PRÊvtô rNocNrzaDo

TOÍÂr

ÍOTAt {A+B}CaD}

8,10

85,r8

3,07

4S,85

-/É.*-^, -\z*
Franknrlüa V,etía da\Srlva Malos

/ Engehnerra Civil
CREA: 1 10393427"9
cPF 660.801 852-53
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MTMÓRIA DT CÁLcUto PROCESSO

QUADRO GERAT DE ÍODAS ÀS VIA§ MODATIDADE

ffÍrr{sÁo (M} asra (M1
Êúa Fr lrL sr-/a 350.co

frÍExÍlororÃ(Ml 85o,@

--.-.--.+_

ô Õ

rÍtM

1,0

l.l

20

2t

t.0 sEtvrços 0{ RtPtRíuMÊIÍo

lt

l2

l.l

4.0 SEiv4os oE PAvrMaxTAçÁo

4!

s€nwos rxrctÂE

daaa (k ob.. afi chapa da aao8alla.irado
l.iL

lD*ril§In^Clo o omÁ

^dminlnoéo 
lo..l .1. oàô (.nf. d. obr...r()

RUA§

ÁRÉÂ Torat (M,) 6379,00

axrÉllsio {M)

euÀoRo GtRAt- - PAVTMtNTAçio

ErÍEN5^o (Ml

6,00

6,00

t,5c

:t570,@ m,

107,10 Êil

QUAORO GIRÂI. RTPTRFII-ÂMENÍO

LÂ16. D^ Vr^ IM) .

únGUtÂ m MÍlo íO t
5 üÍAlM) r rouaa

DÂ CÁI.ç^OA íM)

ÁR€a rorar {M,)
85d 00

3570,00

9intra rL liaa(ao aonr amuLao rÍ-L
P,nlurá de r:*.(ão {mrl . Àre. teul lr;l

^rtr. 
.í.lto . qu.nlt l..uq) .oír (.p íy70, ií'lluiô u3i..tún ! .plk...o, .rtluriy. tr.nrpon.

AnuQ lnr'; . Árr,i r:xa ini; - lt7o.00 n'

T.âníôrmàndo oÀÀUOaõ mr. nêrultado ê,n m: t eioe$!.â do.íelto
A Uaímrl tspe$uÍd doaírlto (í)

1570 m r 0.01

IÉtrsrort. (m (.mi.ú!ao b*',.rílr. 5 m3 .m rcdõÉ !Éviitrít .1. I p..r dinaô(iú rqp..ioí.Í . 30 rm)
aÀua tm,) cMr lín;l 5Àc 8lit{aRDo (HAPAcrNriÁ

r07.r0 , Lat lSaOl,aO m'.iô

RUÀ TLITÍE SILJÀ

ErttltsÀo roÍÂrlM)
ÁR€Â Toral- (Mr)

Pinir. lE lt oo .om.rndr.o r.2.
prntuÍe dê rr8açào imr, . ÂÍeà rôr.r rôr:)

(ARG. OA VrA lMi -

T RGURÀ tO MáO,lO a

s t tÍ^(M)-rÁtcuRÀ
0^ carcaoa (Ml

850,@

3570,00

.1.1

ÀrÊia asf.lto i qtÉlrt! lr.q).om .àp 50/70, in(ru3o uri.trrn ..plir.(.o,.r.lu3ivr tr.n porÉ
ÁÀUoin'ri - Àí,, rorr, mr, . l§70,00 mr

Tr3nríoíma6do o AÁUO eín mr : ReJültado em m: r €{9{'5írí. do a!í.ilo
ÀÂUolm'l tro.3!uír óo:sí.lto {m}
tt70.0o r J.01

3S70.m m:

107,t0 ar

Ían ponê.o.n €n íhão b...ut nt.6 m3.ô ó.lori. p.vinir.rt ( p.Ê diíai(i.. rúp..id.'. !O rm,
ÀÂUA tnt) Otell lk,n) 5ÂC BfRNAnOO Cr'ÀPÀgrNHA

10/ 10 r Ir? - lló0!,79 mltm

-/
íJ-'.r-rt\,-"

Frarün, va_V etra ba SrvaUatr§
El'oe.t'e,)Eív,r

cRÊa 110393427.9
cPF 660 80r 852 A3



MEMORIA DE CÁLCUtO

s.0 sÍRvrço§ De c^!çÂo^s

5.1 Erê(uçlo rl. p.rt io (.rlí.d.) oe piro d. (@.río coô .o(r.ro motd.do in l(o, í.iro
âírEdo

' ?àra..lç.d. d. 1,20íí
8UÀ tLl€Tf SIrVA

t( rot.{ x 2 iidôr im)
17m,00

PM 'FOLT'i NO.--------_--
PR0CESS0-,f,gzJçç.2:k,lX:-L

MODALIDADE

VISTO:

5.2

IÍTM ÊUAS

7.7

1960.80

t6v.N

It7,16

P.yim.nt.flô ron ,ilo iitil diuao.àr ê/ou à1.í., co..rero íliuni.do, diô rftlor2.t.m. C.í. daíi(,.ôr. ürurl

1.20

Ilrr.rllo ok.d.r dr I l0 m

l6l4.oc
[ipe1s!íi (m)

0,02

1Ia 9a

cÂtcuto oa aRtÂ DA5 RIMPAS

ouasT RÂM?À5 ffÍttsÃc ot
(M) Prso ÍÁlrr (Mr

t4 00 r_90

t9 78

Êua tLl[lt srlv^
aitÀÍoÍar (M)

tíêôr:or.lÍadà§ - p.Íinato deÍ ràrnpeÍ
1614 - (4.5'L|

14F1 m

LÀRGJf,Á iMi

0.lo

êÀ4,10

4tt4.l0 19.78
'r8,4,08

5.0 stivKos ot oiti^etM

6.1 Gui. (máojiol. ed€i. (o.jq.óor d. coft.?ro, ípld.d. 
'n 

lo(o.m trc(ho r.to(on. ruror.,45.h b.t. (!5 <m

$]a,m

7 O Slt{ ÚZÂçÀO VttÍrcÁl

1.1 foín.. imgLÍt ç& pL.. iin li.. tor.írll.tiv.
Ou.nndada 0e pl.c.r

qo,rndrdê A.ê. óà 9lec:
3.C0 I C íl r,3l

PLr...rn lurL Dar. i(h'ltm(taao ,lr óa rua, dimcnr&r 45tt5aô
QuànÍdàde d€ suportci p/ plac. aruànt,dàde enr càd. aro(.

IM \ ;

t.lsr dr rin:ltrrtto
f XA ARAN., Érl rorâ i2làdo9lÍ,r
iuatlErE srLva i7cô 00

r.têísecôe5 de iu.t {6)
4,6

eruar/,o totrl lnt

txrênrão totêl {ml
r63r1.00

t631,ú

Eit"n{âo mdimi d,r r!çt.â(út

c.40

8.00
Quanr. d! 1á'ús dr o!ó.Ír,.í

l.m

,.3

io

E.l

fodtd.rE.to ! lmd.nl.§ao rL slpal. Ír.t.li.o t lv.nir.do p.r. pl.tr
- 4,m

sla uz çÀo HoRrzotlr r

Sinalir.(:o àoíironi.l @fi inta rat.o.rarl.tlv. r b.r. rl! í!rin. ..íilk. (om mioo.rr.... r,c vi.lm

2,m

5.00

,,""*.,,[tf oT}fã
CREA 110393427 9

cPF 660 801.852.53
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