
l/P F0Lti,

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

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que foínecidos e detalhados na composição unitária de
preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o perbdo de execução da obÍa. A
Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como âqueles que não forem
detelhedos na composição de custo dos preços unitários.

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de oíçamentação de obras. Caso as obras sofÍam

atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou quelquer impedimento legal poderá ser reduzido o valor
mensal pago a este item e que posteriormente seíá pago na prestação dos serviços a serem rêâlizâdos

fora do prazo pÍevisto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua pÍoposta
do edital.

SERVIçO5 OE REPERFILAMENTO

Pintura de lisacão com RR-2C

SerYiços iniciois

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

anterioí à execução de uma camada betuminosa qualquer, obietivando promover condiçôes de aderência

entre as camadas.

Execucõo:

lnicialmente deverá ser verificada a conformação Beométrica da camada que receberá â pintura dê

ligação.

Em seguida, a superfhie a seÍ pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo € qualquer

material solto.

Antes da aplicação, â êmulsão deverá ser diluila nã proporçâo de 1:1 com água a fim de Sarantir
uniformidade na distÍibuição da taxa Íesidual. A taxa de eplicação de emulsão dilu iJâ será da ordem de

0,8 l/m2 a 1,0 l/m2.

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

da aplicação do ligante betuminoso, a fim de seturer os vazios existentes, não se admitindo excesso de

água sobre a superfkie.

Será aplicado, a setuir. o ligante betuminoso adequado ne têmperetura compativel com o seu tipo, na

quântidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deverá seí fixada para cada

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

proporcione melhor viscosrdade para espalhamenlo.

Moteriois:

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de li8ação poderão ser dos tipos

l'_ ,
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VISTO:

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

" Asfalto dilu ilo CR'70, exceto para revestimentos betuminosos

Eoui ntos

Para a varredura da superíície da base, serão usadas, de preferência. vassouras mecánicas rotativas,
podendo entretanto a operação ser executada mãnualmente. O jato de ar comprimido poderá, tambem,

seí usado.

A distribuição do ligante deverá sêr Íeita por caíros equipados com bomba reguladora de pressão e

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

forma uniformes.

Os carÍos distribuidores do litante betuminoso, especialmente construklos para este fim, deverào ser

providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com
precisão de I 1"C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual ("caneta"), para

tratamento de peguenas superÍties e corÍeções localizadas. As barras de distribuição deverão ser do tipo

"circulação plena", com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variáveis, que permitam

espalhamento uniforme.

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

o aquecimento adequado e uniÍorme do conteudo do rêciprente. O depósito deveÍá ter unrâ rapacidade

tal que possa ârmazenar a quântidade de li8ante betuminoso a ser aplacado em, pelo menos, um dia de

trabalho.

Controle ambientol:

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

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

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

" lmpedir o refugo, de màteriais já usados. na faixa de dominio e áreas lindeiras, evitando pre.iuízo

ambiental.

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de litante e a limpeza do canteiro de obras,

e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de construção,

AAUQ: fornecimento de i nsumo e usinasem e=3cm

Servicos iniciois

Compreende a confecção da mistura utilizadô como matéria-prima pàÍà as pâvimentações, a partir de

produtos derivâdos dê petróleo, tais como cimentos àsfálticos, areia e um material de enchimento (Íiller).

,;l
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Terminologie

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

material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espâlhâdâ e comprimida â quentê.

fxecucõô:

A píodução da mistuÍa areia-asÍalto deverá ser eíetuada em usinas sob controle rigoroso, de modo a se

obter um material uniforme. Sua operação enBloba as sêguintes atividades:

" Obtenção do aBregado miúdo;

" Obtenção do "filleÍ";

" Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte do aBregado frio;

" TÍanspone, peneiramento, estocatem e pesatem do atretado quente;

" Trânsporte e estocagem de filler;

" Transporte, estocatem e âquecimento de óleo combustivel e cimento asfáltico

PÍeparação da Mistura

A temperatuÍa do cimento asfáltico na usinagem deverá ser determinada para cada tipo de ligante, em

função da relaçâo temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto

apresenta uma viscosidade situada dêntro da faixa 75 ê 150 segundos "Saybolt-Furol" (DNER-ME 0O4).

Recomenda-se, prêfêrencielmente, a viscosidâde de 8S a 95 seBundos.

\,, A temperatura do liEante deveÍá estar entre lO7'Ce 177"c-

Os agregados deveÍão ser aquecido a tempeÍatura dê 10 "C a 15 "C acima da temperâtura do liBante

betum,noso, não devendo, entanto, ultrapassdr d tempeíaturd de 177 "C.

Moteriois

Ligante Betuminoso Poderão ser emprêgados os seguintes ligantes betuminosos

" Cimentos asÍálticos de petróleo dos tipos CAP 30/45, cAP 50/60, CAP 85/100 (classiíicação por

penetração) ou cAP 20 e cAP 40 (classificação por viscosidâdê);

" LiBante5 betuminosos modificados, quando indicados no proieto;

Não havendo boâ adesividade entre o ligante betuminoso e o aBre8ado poderá ser empregado

melhorãdor de adesividade na quantidade fixada no projeto (DNtR-ME 079).
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N.e 200

Agregado Miúdo

Poderá ser constituíCo de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas parttulas andividuais deveÍão ser

resistentes, apresentar moderada antulosidade, estando livres de toírões de argila e de substâncias

nocivas e equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 54).

Material de Enchimento ("Filler" )

Como materiais de enchimento poderâo ser utilizados: Cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas

volantes, e outros.

O "Íiller" deverá ser constituiJo por mateÍiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos

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

PENTIRA % MINIMA,

PA55ANDO

100

95

65

N.e 040

N.e 080

Equpomentos

Depósito para o MateÍial Betuminoso

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

temperaturas fixadas nas Especificações. O aquecimento deverá ser feito ôtraves de dispositivo que evite

qualquer superaquecimento local. Dêverá ser instalado um sistema de Íecirculação para o ligànte

betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e continua, do deposito ao misturador,

duÍante todo o perbdo de operação. A €apacidade do5 depósitos deverá ser suficieÍrte para, no m inimo,

três dias de serviço.

Depósitos para o AgÍegado

Os silos deverão ter capacidade total de, no mhimo, três vezes a capacidâde do misturadoí e serão

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

apropriadas do agregado. Cada compartimênto deverá possuir dispositivos adequados de descarga.

Haverá um silo adequado para o "fille/', coniu8ado com dispositivos para a sua dosâgem.

L
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Usina para a Mistura Betuminosa

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o secador, dispor de
misturador capaz de produziÍ uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de

90s a 210 eC (precisão t 1"C) deverá ser fixado no dosador do ligante ou na linha de alimentação do
asÍalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina dêverá ser equipada, além disso,

com pirômetro eletrico ou outros instrumentos teímometricos apíovados próximos colocados a descarga

do secador com dispositivos para registrar a temperatura dos aBregados com precrsão de t 5 "C.

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

alimentadoÍ de Íillêr e sistema de desceÍBa da mistura betuminosa com comporta ou, alternativamente,
em silos de estocagem. A usina deveÍá possuir silos de agregados múltiplos, côÍn pesagem dinámica
(precisão de 15%).

Controle ombientol

Para execução de revestimento betuminso do tipo areie-asfalto usinado a quente são nêcessários

trabalhos envolvendo a utilização de asfalto e agregados, alem da instalação de usina misturadora.

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

aplicação de agregados, o estoque de li8ante betuminoso.

AgreBado

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

A aÍeia somente será aceita epós apresentação da licença ambiental de operação do aÍeal cuia cópia dô

licença deverá ser arquivada junto ao Livro de Ocorrênciâs da obra.

Deverá ser evitada a exploração de eíeal em área de preseívação ambiental.

A exploração do aÍeal deveÍá ser planejadâ adequadamente, de modo a minimizar os danos ineviláveis e

possibilitaÍ a recuperação ambiental após a retirade de todos os mateÍiais e equipamentos.

DeveÍão ser impêdidas queimadas como forma de desmatamento.

LiBante Beluminoso

Os depósitos deveÍão seÍ instalados em locais afastados de cursos d'água.

Será vedado o reÍugo de mateÍiais usados à beira da estrada e em outros locaas onde possam causâr

preju ízos ambientais.

t/
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A área aÍetada pelas operações de construção/execução deverá ser recuperada, mediante a remoção da
usinâ e dos depósitos e limpeza de canteiro de obras.

Transoorte de AAUQ DMT:127km

O mateÍial discÍiminado no item anteÍior será transportado por meio de caminhões basculantes. Adotou.
se a Distância Média de Transporte igual a 127Km.

Espalhamento e compactação de AAUQ

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

SERV|çOS DE PAVTMENTAçÃO

Pinturâ de lisação com RR-ZC

Servicos iniciois

Consiste nâ aplicação de ligante betuminoso sobre a superÍtie de base coesiva ou pavimento betuminoso

anterior à execução de uma cemáda betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência

entre as camadas.

Execucõo:

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

ligação.

Em seguida, a superftie a ser pintada deverá ser varrida, a fim de s€r eliminado o pó e todo e qualquer

material solto.

Antes da aplicação. a emulsão deverá ser diluija na proporção de 1:1 com água a fim de gaÍantir

uniÍormidade na distribuição de taxa Íesidual. A taxa de aplicação de emulsão diluíiCa será da ordem de

O,8 l/m'a 1,0 l/nr'.

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

da aplicação do ligante betuminoso, a fim de saturar os vazios existentes, não se admitindo excesso de

água sobre a superf ície.

Será aplicado, â seguir, o ligante betuminoso edequado na temperatura compâtivel com o seu tipo, na

quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do l,gante betuminoso deverá ser fixada para cada

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

proporcionê melhor viscosidade pâra espalhamenlo.
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Moteriots

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligaçâo poderão seÍ dos tipos:

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

" Asfalto diluído CR-70, exceto parô revestimentos betuminosos

Eauioomentos

Para a varreduía da superfkie da base, serão usadas, dê preÍeíência, vassouras mecánicas rotativas,
podendo entretanto a operação ser executadâ menualmênte O iato de aÍ comprimido poderá, tambem,

ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita poí caÍros equipados com bomba reguladora de pressão e

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

forma uniÍormes.

Os carros distribuidores do li8ante betuminoso, especialmente construilos parâ este fim, deverão ser

prôvidos de dispositivos de àquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e têrmômetros com
precisão de 1 1 "C, em locais de fácil observação e, ainda, possuiÍ esparBidoÍ manual ("caneta"), para

tratamênto de pequenas supêrfties e correções localizadas. As baÍÍas de distribuição deverâo ser do tipo
"circulação plena", com dispositivos de ajustamentos verticais e larguras variáveis, que permitam

espalhamento uniforme.

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

o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do rêcipiente. O depósito deverá ter ume cepacidade

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

tÍabalho.

A preseívação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação, especialmente em

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

" EvitaÍ e instalação de depósitos de ligante bêtuminoso próxima a cursos d'água

" lmpedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de dominio e áreas lindeiras, evitando preiuho

ambiental.

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiÍo de obras,
e, conseqúente recomposição da área afetada pelas atividades de constÍução

r_@
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AAUQ: Fornecimento de insumo e usinagem e=3cm

SSlviços iniciaís

Comprêênde a conÍecção da mistuía utilizada como matêria-prima para ôs pâvimentações, a partir de
píodutos derivados de petróleo, tais como cimentos asfálticos, arêia e um material de enchimento (Íiller).

Terminologia

AÍeia Asfalto a Quente Mistura preparada a quente, en) usina apropriada, composta por agregado miúdo,

material de ênchimento (filler) e cimento asÍáltico, espalhada e comprimida a quente.

Execucõo:

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

obteÍ um metêrial uniformê. Sua operação englobâ as seBUintes atividades:

" Obtenção do atretado miúdo;

" Obtenção do 'íilier";

" tstoca8em, dosagem. peneiÍamento e transporte do agregado trio;

" TÍansporte, peneiramento, estocãgem e pesagem do agregado quente;

" Transporte e estocagem de filler;

" Transportê. estoca8em ê aquecimento de óleo combust ivel e cimento asfáltico

Píeparação de Mistura

A temperatura do cimento asfáltico na usina8em deverá ser determinada para cada tipo de ligante, em

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

apresenta uma viscosidade situâda dêntÍo dâ faixe 75 e 150 segundos "Saybolt-Furol" iDNER-ME 004).

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

A tempeÍaturâ do li8ante deverá estar entre 107'C e 177'C

Os agregados deverão ser aquecido a temperatura de 10 'C a 15 "C acima da temperaturâ do ligânte

betuminoso, não devendo, entanto, ultrapãssar a tempêratura de 177 "C.

Motenois

Ligante Betuminoso Podeíão 5eÍ empíeBados os seguintes liganles betuminosos

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

,L;Àr,",r"ii
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" Ligantes betuminosos modificados, quando indicados no proleto;

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e o agre8ado poderá ser empregado

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

ABregado Miúdo

Poderá ser constituÍJo de areia, pó-de-pedra ou mistuÍa de ambos. Suas particulas individuais deverão ser
Íesistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres dê torrõês de argila e de substáncias
nocivâs e equivalente de âreia iguel ou superior a 55% (DNER,ME 54).

V Material de Enchimento ("Filler")

Como mâteriais de enchimento poderão ser utilizados: Cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas

volantes, ê outros.

O "filler" deverá sêr constituilo por materiais minerais finamente divididos, inertes em relação aos

demais componentês da mistura, não plásticos e que atendam à seguinte granulometÍia (DNER,ME 083):

PENÊIRA % MÍNIMA,

PASSANDO

N.e &t0 100

N.e 080 95

N.e 200 65

Eouioomentos

Depósito para o MateÍial Betuminoso

Os depósitos parô o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capaees de aqueceÍ o ligante nas

temperatuÍas fixadas nas Especificações. O aquecimento deverá ser feito através de dispositivo que evite
qualquer superaquecimento local. Deverá seÍ instalado um sistema de recirculaçâo para o ligante

betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturãdor,

durante todo o periodo de operação. A capacidad€ dos depósitos deverá ser suficiente para, no m inimo,

três dias de serviço.

Depósitos para o AgreEado

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

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

l^ -. *.
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apÍopÍiôdas do agretado. Cada compartimento deverá 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 equipada com uma unidade classificadora de agreBados, após o secador, dispor de

misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetÍo, com protêção metálica e escala de

90e a 210 eC lprecisão t 1"C) deveÍá ser fixado no dosador do ligante ou na linha de alimentação do

asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina deverá 5er equipade, elém disso,

com pirômetro elétrico ou outros instrumentos termométricos aprovados próximos colocados a descerga
do secadoÍ com dispositivos para registrâr a temparâturâ dos agregados com precisão de I 5 "C.

Poderá também ser utilizada uma usinâ do tipo tamboí sêcedo r/m ist uíad or, provida com coletoÍ 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 pesagêm drnámica

(precisão de t 57o).

Para execução de revestimento betuminso do tipo areia-asfalto usinado â quente sâo necessános

tÍabalhos envolvendo a utilizaçâo de asÍalto e atregados, além da instalação dê usinâ misturadora.

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

aplicação de aBre8ados, o estoque de liSante betuminoso.

Agregado

No decorrer do processo de obtenção dê agregados deverão ser considerados os seguantes cuidados
principaas:

A areiâ somente será aceita apos âpresêntaçâo da lrcença ambiental de operdção do àÍeôl cuja cópia da

licença deverá seÍ arquivâda junto ao Livío de Ocorréncias da obra

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

A exploÍação do areal devera ser plane.iada adequadamente, de modo a minimizar os danos inevitâveis e

possibilitâr a recuperação ambiental após a retiradã de todos os materiais e equipamêntos.

Deverão seí impedidas queimadas como forma de desmatamento.

Ligante Betuminoso

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

II Jt'a
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Será vedado o refugo de materiâis usados à beira da estrada e em outros locais onde possôm causar

prejuízos ambientais.

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.

Íiansoorte de AAUQ DMT=127km

O material discriminado no item anterior será transportado por meio de caminhôes bâsculantes. Adotou-
se a Distância Média de TÍansporte iEual a 127Km.

Espalhamento e compactação de AAUQ

A.s operâções de espalhemento seíão exêcutadas utilizando-se equipamentos adequados
complementados com o emprego de serviço mânual. A escolha do equipamento se fará em função da
necessidade exigida na execução da obra.

sERVrçOS DE CALçAOAS

Execucão de passeio {calcada} ou paso de conc com concrêto moldedo in loco- Íeito em obre.
acâbamento conyêncional. não armado

Caracterírticas:

Concreto usinado bombeável, classe dê resistência C20, com brita 0 e 1, Slump = 199 +/- 20 mm, exclui
serviço de bombeamentô (NBR 8953)

Sarrafo de madeire não aparelhada 2,5 x 10 cm, Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região.

Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarraÍo para forma).

Execução:

Sobre a camada Branular devidamente nivelada e regulaÍizada, montam'se as fôrmas que servem para

conter e dar forma ao concreto a ser lançado;

Finalizade a etãpa anlerior e feito o lançamento, espalhamento, sarÍafeamento e desempeno do
concreto;

PaÍa aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas

transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda Íresco.

Por último, são Íeitas as juntas de dilatação.

A execução de iuntas ocorre a cada 2 m.

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

serviÍão como forma devendo ser retiradas antes da concretâgem do quadro laterâ1.

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

acabamento deverá seÍ feito com desempenadeira de mão.

,;l
::i

I
tranknilva úeira da Silva Màtos

EnBenheira Civil

CREA: 110393427-9
CPF: 660.8O1.852-53

I I

I

I



MODAI.IDADE

VISTO:

Rampas

Deverão ser executadas íampas de âcesso coníormê o projeto, as rampas devêm seguir o projeto. e serão
executadas com o mesmo material das calçadas.

Rebaixamento de calçadas para travessia de pedeslres.

As calçadas devem ser rebaixadas conÍoÍme localiradas em projeto.

Nâo deve haver desn ível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

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

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.

Pgo tétd dLrecjo:ral elou alerta, concreto Íeiuntâdo, dim 30x30x2.5 cm

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

caracteÍizam-se pela diferenciação de textura e cor em relação ao piso adjacente, destinado a construir
alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com deficiência visual. Modelos: Piso Tátil Direcional - tem
a função de orientar o percurso a ser se8uido, possui a superftie de relevos lineares. Piso Tátil de Alerta -

tem a íunção de sineli2ar perigo ou mudança de direção, com superftie em relevo tronco-cônico. O piso

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

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliáÍio, espaços e equipamentos uÍbanos.

SENVIçOS DE DRENAGEM

Guia {meio-fio} e sarieta coniugados dê conarêto, moldada in loco em tr€cho reto com extrusora,45 cm

base (15 cm base da ruia + 30 cm base da sarietal x 22 cm altura

O item contêmpla o foÍnecimento de concreto, para execução de meio-fio e sarieta conjugados com
extÍusora, bem como a mão de obra necessária. lnclui escavação e acerto do terreno na faixa de 0,45m
onde serão implanladas guias e sarjetas.

5erão de concreto simples de Fck = 15 Mpa. moldàdos in loco. Os fireio-fios a serem enrpregados teÍão
seção de (15x22)cm e as sarjetas acompanhando o meio fio terão dimensões de 30 x 8 cm,

A escavação será realizada manualmente e obedecendo ao alinhamento necessário para a perfeita
concretagem dôs guias e sarjetas.

A concretatem das guias deverá ser feito atendendo rigorosâmente ao greide e ao alinhamento definido
pelos proietos.

A sârieta constilui um dispositivo de drenagem superficial, que pode sêÍ constru ilo longitudinalmente e

latêÍalmente às vias de tráfego e/ou nos pés de taludes e ateÍíos, com o obietivo de interceptaÍ as águas
afluentes que porventura possam comprometer a estâbilidadê dos taludes, ê a integridade dos
lo8radouros ou rodovias, inclusive no que se refere a segurança do tráÍego.

A execução das sarjetas será procedida mediante a utilização racional de equipamentos adêquâdos,

compativeis com as condições locais e as produtividades exigidas pâÍa o cumprimento dos prazos

estabelecidos.
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O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento deverá ser dosado
experimentalmente para uma Íesistência carãcteristica à compressão (fck) mín. aos 28 dias de 11 MPa. o
concreto utilizado deverá seÍ prepeÍado de acordo com o prescrito nas noímas NBR 6118 e NBR 7187 da
ABNT,

StNAUZAçÃO VúRIA - CONSTOERAçÔES rNrOA|S

A srnalização de trânsito inÍorma e orienta os usuários das vias. O respeito à sinalização garante um
trânsito mais ortanizado e seguro para os condutores e pedestres.

Placas, inscrições nas vias, sinais luminosos, Bestos e sons compõem o código dâ sinalização de tránsito.
Essas informações que regulamentam o trânsito, advertem os usuários das vias, indicam serviços,
sentidos e distâncias, sendo classificadas pelo CTB em sinalização verticâ1, sinalização horizontal,
dispositivos de sinalização auxiliar, sinalização semafóíica, sinais sonoros e gestos.

O Código de Trânsito BÍasrleiro - Lei n'9.503, de 23 de setembro de 1997 - determina no seu art. 90, §1":
"O óÍgão ou entidade de tÍânsrto com circunscrição sobre a via e responsável pela implântação dã

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

S|Í{AUZAçÂO VERTICAL

NOTA: Todas as informações dêscíitas abaixo, foram minuciosamente retiradas do Manual de Sinalizâçãô
Vertical de Regulamentação - Volume l, aprovado pela Resolução do COTRAN n.-o 180, de 26 de Agosio de
2005 e Volume ll - Sinalização verticâl de advertência, aprovado pela Resolução do COTRAN n.q 243, de
22 de junho de 2007.

lntroducão

A sinalização veÍtical é um subsistema dâ sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobr€ plâcas

fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensâs sobre a pista, transmitindo mensaSens de caráter
permanente ou, eventualmente, variável, mediante sírnbolos e/ou legendas preêstabelecidas e

legalmente instituiCas.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias
adotaÍem comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguÍança, ordenar os fluxos de tráÍego e
orientar os usuários da via.

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

re8ulamentar as obrigações, limitações, pÍoibições ou restrições que governam o uso da via;

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

proximidâdes, tâis como escolas e passagens de pedestres;

- indicar direções, localizações, pontos de interessê tur6tico ou de serviços ê transmitir mensagens

educativas, dentrê outrâs, de maneiÍa a ajudar o condutor em seu deslocamento

Os sinais possuem formôs padroni2adas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir
(regulamentação, advertência ou indicação).

Todos os simbolos e legeÍrdas devem obedecer à diagramação dos sinais contida neste Manual.

Í".{
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Fornecimento e imolantacão de olaca de reaulamentacão em aco d= 0,60 oelícula retrorrefletiva

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

fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter
permanente ou, eventualmente, variável, mediante sí"nbolos e/ou legendas píeestabelecidas e

legalmente instituidas.

A sinali2ação venicâl tem a Íinalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar
comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tíáÍêgo e orientar os
usuários dâ via.

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

. regulamentar as obriBações, limitaçôes, proibições ou restrições que governam o uso da via;

. advenir os condutores sobre condiçôes com potencial risco existentes na via ou nas suas proximrdades,
tais comô êscolas e passagens de pêdestres;

. indicar direções. localizações, pontos de interesse turbtico ou de serviços e tíansmitir mensagens
educativas, dentre outrâs, de maneiÍâ a ajudar o condutor em seu deslocamento.

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

Serão implantades placas de sinalização em conformidade aos proietos fornecido a CONTRATADA.

Chapas:

. Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mm, com o máximo de 270 g/mz de zinco.

. Chapa de alumínio, na espessuÍa mínima de 1,5 mm.

As chapas teÍão a superftie posterioÍ preparada com tinta preta foxa.

As chapas para placas totalmentê refletivas teÍão a superfkiê que irá receber a mensagem, preparada

com "primer".

As chapas para placa semi refletivas teÍão a superftie que irá recebeÍ a mensagem pintada na cor
especíÍica do tipo de placa, conforme manual Brasileiro de Sinalização de tránsito, Vol. l- Sinalização
vênical de regulamentação.

Película.

A pelkula refletiva deve seÍ constituila de microesfera de vidÍo âderidas a uma resina sintetica. Deve ser

resistente as intemperes, possulÍ grande angularidade de maneira a proporcronar ao sinal as

caracterbticas de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alteraçôes, tanto à luz diurna. como
à noite sob lu2 íefletida.

Í:-1. , .-f '
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Cor

FuÍr{.iü

Orla extÊíila Brarl!d

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos criterios abaixo e
ao padrão Munsell indicado.

trãnknilvô Viêira da 5ifua Mâtos
En8eíheira Civil

CR[A: U0393427-9
CPF; 660.8{r1.852-53

Cot

i .l'r.l

Fúma Co,

'-rl.

Orla

r 'rl

n E.

Vra, firljo,blrw

Tcaa

I Lot,a, I PrÉrl| _ -' IÀÃ ..*Jd.J.



veÍnrelha

DâdÍâO
R

.1. 1.1

Cor

PM .FOLiI,iNq

foIODÁi.IDAD;

VISTO

UlilEaçáo r-los sinais do regulamê r[açáo

- íurtJu dÍj s,rdl R-i.
- §Ílâ e tarja Ccs sinais dc Íeqularrlcnlàcáu ctl gc{.jl

PU

7a

N
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L I irniia
- Íundc de lrnais Íre requlsrÍrenteçãa
- lelrâs do snàl R-1

PM - Padrâo Muítsel
R - Red -vsímelhô
N - Neutral ícoÍes absolulâs

Reíletividade e lluminação

Os sineis de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retroÍrefletivas, luminosas
(dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iiuminação externa Írontal).

Em vias urbanas recomênda-se que as placas de "Parada ObÍigatória" (R-1) seja, no mínimo,
Íetrorrefletivas.

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

placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas dêvem ãpresentar o
mesmo Íormato. dimensões e cores nos perbdos diurnos e noturnos.

Materiais das placas

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

0s mateÍaais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e peltulas.

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, Íosco ou semifosco ou pintura eletrostát,ca.

As pelkulas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivâs) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos: de

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

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgiÍ a partir de desenvolvimento tecnológico,
desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as caracteÍisticas essenciàis do
sinal, durante toda sua vida útil, em quaasquer condições climáticas, inclusive após execução do
processo de manutênção.
Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou
pelÍculas retrorÍefletivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverâ ser na cor preta, fosco ou

semifosco.
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Placa esmaltada para identificâcão nr de rua, dimensões 45x25cm

A sinalização vertical e um subsisteme dâ sinâlização viária. que se utiliza de sinais apostos sobre placas

fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a p,sta, lransmitindo mensa8ens de caráter
permanente ou, eventuelmente, vaÍiável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e

leBâlmente institu llas.

A sinalazação vertical tem a finaladade de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotar

comportamentos edequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os

usuários da via.

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

. regulamentar as obriSações, limitâções. proibições ou reslrições que governam o uso da via;

. advertir os condutores sobre condiçôes com potencial risco existentes na via ou nas suas proximidades,

tais como escolas e passagens de pedestres;

. indicâÍ direçôes, localizações, pontos de interesse turbtico ou de serviços e transmitir mensa8ens

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

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende transmitir
(regulamentaçâo, adverlência ou indicação).

Serão implantadas plâcas de sinalização em confonnidàde aos projetos foÍnecido a CONTRATADA.

Chapas:

. Châpa de aço 2incado, na espessura de 1,25mm, com o máximo de 27o g/m1 de ztnco.

. Chapa de alumhio, na espessura mhima de 1,5 mm.

As chapas terão a superíície posterior preparada com tinta preta fosca.

As châpas para placas totalmente ÍeÍletivas terão a superficie que irá Íeceber a mensa8em, píepaÍada

com "primeÍ".

As chapas para placa semi refletivas terão a superftie que irá receber a mensâgem pintada na cor

especffica do tipo de placa, conforme manual Brasileiro de Sinalização de trânsito, Vol. l' Sinalização

vertical de regulamentação.

Película.

A peltula refletiva deve ser constituila de microesfera de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser

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

caracterbticas de forma, cor e legenda ou sir.nbolos e visibilidade sem alterâções, tanto à luz diurna, como

à noite sob luz refletida.
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Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os
esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamentê as placas em sua posição permanente e
apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocâdas.

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

soltura ou deslocômento da mesma.

Os mateÍiais mais utilizados pâra conÍecção dos suportes são aço e madeira imunizada.

Outros materiais existentes ou surgidos à panir de desenvolvimento tecnológico podem ser utilizadôs,
desde que possuam propriedades físicas e quÍnicas que garantam, suas cerecterbtjcas origanais, durante
toda sua vida útil em quaisqueí condições climáticâs.

Os supones devem possuiÍ cores neutras e formas que não inteííiíam na interpretação do significado do

sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de ve kulos e pedestres.

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removiveis com características
de forma e peso que impeçam seu deslocamento.

Â borda inferior da placa ou do coniunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a uma eltura
livre entre 2,0 e 2,5 metros, em relação ao solo, inclusive parâ â mensagem complementar, se esta existir.

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminaçâo públicâ e provocam menor impacto nâ ciículação
dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos vetulos.

stilAUZAçÂo HoRrzoírrrAL

NOTA: Todas as informâções descritâs abaixo Íoram minuciosãmente retiradas da Resolução ne 236/07
do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

lntroducão

"A sinalização horizontâl tem a finâlrdade de trânsmitir e orientar os usuáÍios sobre as condiçôes de
uiilização adequada da via, compreendendo as proibições. restrições e informações que lhes permitam
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adotar comportamento adequado. de forma a aumentar a sêgurança e ordenar os fluxos de tráfego''.
(Resolução ne 236/07 do CONTRAN)

É um subsistema da sinâlizeção viáÍia qu€ sê utiliza de linhas, marcações, simbolos e leBendas, pintddos
ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como íunção: organizar o fluxo de veírulos e pedestrês;

controlar e orienter os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topograíia ou frente a

obstáculos; complementar os sinais verticais de retulamentação, adveÍtência ou indicação. Em casos
especiÍicos, têm poder de regulamentação.

Padrão de íorma

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

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

- Setas, 5ímbolos e Legendas; são informaçôes escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma
situãção ou complemêntando sinalização vertical existente

Cores

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

deslocâmento lateral, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento elou parada e nô

demarcação de obstáculos.

- Bíanca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de áreas de circulação,
trechos de pistas destinados ao estaoonamênto regulâmentado de vekulos em condições especiais; na
marcação de faixas de tÍavessias de pedestres, na pintuÍa de símbolos e legendas, demarcar linhe de
retenção, regulamenlar linha de transposição e ultrapãssagem.

Marcas lonritudinais

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

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

de uso exclusivo ou preferencial de espécie de vetulo, âs faixâs reversiveis. além de estabelecer as regras

de ultrapassagem e transposição.

- As marcas longitudinais amarelas, contiruar sirnples ou duplas, têm podeÍ de Íegulamentação, separam

os movimentos veiculares de fluxos opostos e Íegulamentam proibição de ultrapassagem e os

deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel lindearo;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou traceiadas, não têm poder de

regulamentaçãô, apenas ordenam os movimentos vêiculares de sentidos postos;

- As marcas longitudinais brancas contínuas sâo utilizâdas pâre delimitar a pista {linha de bordo) e para

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

- As marcas lon8itudinais brancas, seccionadâs ou traceiadas, não têm poder de regulamentação, apenas

ordenam os movimentos veiculares de mesmo sentido

r,"nini§viii'ài ii'rJi r,r,to,
Entenheira Civil

CREAr 110393427-9
CPF: 660.801.852'53
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MODAI,IDADi

VISTO:

a) tinhas de divisão de fluros opostos (LFO)

As marcações constituÍlas por Linhas de Divisão de Fluxos Opostos {LFOi sepaÍam os movimentos

veiculares de sentidos opostos e indicam os trechos da vie em que a ultrapassagem e permitida ou
proibida.

Linhas Simples contínua (BRANCA)

Linhas de bordo (BRANCA)

Delimita atraves da linha continua, a parte da pista destlnada ao deslocamento de veículos.

MaÍcag tranversãis

As marcas transversais ordenam os deslocamentos frontais dos vetulos e os haÍmonizam com os

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

necessidade de reduzir â velocidade e indicam travessia de pedeslres e posições de pêrâda.

Faixa de travessia de pedestres (BRÂNCÂ)

Tipo Zebrada

..1I
_ _.1 a

,, /"
rrantnlvá üdià iJa tra r.ratos

Engenheira Civil
CREA: U039342r-9

CPf: 660.E{r1.E52-s3
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A lartuÍa (l) das linhas varia de 0,30m a 0,40m e a distância (d) entre elas de 0,30 m a 0,80 m. A extensão
m inima das linhas e de 3,00 m, podendo variar em Íunçiio do volume de pedestre! e da visitrilidade,

sendo recomendadas 4,00m.

NOTA: As informações descÍitàs abaixo, foÍam minuciosamente retiradas da Coletânea de Aplicação em

situações - tipo 1, DENATRAN - SetembÍo de 2002.

A largura mínima da faixa de travessia de Pedestres é de 4,0 m, que atende âtê 5 000 pedestres,/h, com
nível de serviço "A",3,25 m2/pedestre. Recomenda-se que sejà redimensionada, quando o nível de

serviço Íor inferior a "8" (mais que 7.200 pedestÍes/h e 1,39 m2l pedestíe), pois compromete a

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

telefones públicos, suportes de sinalização etc., diminui significatrvamente a largura efetiva da calçada e

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

serviço se tornar insatisfatório.

v 'tlrL.tÍ|/Ja,h.*ytn
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PROCESSO

MODAi.IDAIi

VISTO:

NOTA: Todas as inÍormações descritas abaixo, foram minuciosamente rêtiradas dâ NBR 9050'Adequação
das edificações e do mobiliário urbano à pessoa deficiente.

UMPCZAGERAL

Limoeza da Obra

Todos os serviços serão entregues perfeitamente íuncionando de acordo com o proieto de detalhamento
e pronto para o uso imedaato

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

Todos os restos de mateÍial de obra. entulho, lixo e montes de terra deverão ser removidos das ruas pela

contratada.

Serão reieitados os serviços que apresentem defeitos ou que tenham sofrido êvârias, bem como nos que

contrariem fronlalmente as especificações e projetos.

§

F't--:;.f
tranknilva Vieita da Silva Matot

EngenheiÍâ Civil
CREA: 1r.0393427-9

CPF: 660.801.852-53
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PNOPOÍ{ENÍE: PREFEITURA MUNICIPAI OE SÀO BERNAROO/MA

MtNlsTtRlo Do ot9ENvot-vrMtNÍo RrGrolrÂr
PnOGRAMA: PIANTJAMENTO URBÂNO

coÍ{vÊNto Ne 884825/1019

oBRA: PAVTMET'IÍAçÃO ASFaIICA NO MUN|CÍPIO O€ SÀO BERNAnDO/MÂ

' PaÍa cálculo do B0l, deverá seí adotada a seguinte fóÍmula;
80[: «(1+AG+*R+G).( l+DF).( 1+L]]/( 1-l]]-1

ADMINISTRÂÇÃO CENÍRÂL

OE5PE5A5 TINANCEIRAS

SEGURO, RISCO T GARANÍIA DO EMPRETNDIMENÍO

TUCRO

TRTEUTOs

rÍ{ÍERVATO AOMTSSÍV€L

Item componcnte do BOI 1! Quaítil Médio
Administração CentÍal 3.80 4,01

seguro e Garantiâ
RiÍo

0espesãs financ€iras

IucÍo
Íributos {5omã dos iteos COtlNS, ISS ê Pl5) conforme legislação especiÍica

IT€M DrscRrMrNAçÃo

AC aDMrÍ{§rRAçÃO CE rnÀr
Administração centra

Total AC =

OF OE9E AS FIÍ{ANCEIRÂS

Despesas financeiÍas
Iotal Dt "

SEGURO, RISCO E GARÂITTIA DO EMPRÉÊNDIMENTOS,ReG
taxa de seturos
taxa de Íiscos

tara de BaÍantias
ToIal R=

Onde:

AC

DF

R

L

I

PM .F0Lli,: N'

MODAi.IDADE

VISTO:

fr qua.til
4,67

o,97

1,21

8,69

0,50

1,02

6,64

0.40

0,56

1,11

7,fo

(x)

3,80%

3,80%

1,02Á

r,o2%

o.2úÁ
o,50%

0,12%

0,82X
L tucno

[ucro bruto 6,64'//"

6,U%
TRIBUTOS

Toral l- .

Total l=

0,65%

1,OO%

2,50%

4.5094

10,65*

TOÍAI (BDl) = 26,14X

Frantnitva vf,ià

PIS

coFrNs
ISSQN

CPRB

r , , .,"
fi Srtvabrtalos
rbenherra Crví

CREA: 1'í0393427 I
cPF 66C 801 852,53
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PROCESSO

PROPo ENTE: PRttErÍURÂ MUr{rctPAt DE 5ÃO B€RNARDO/MA

MINISItRIO DO oÊSENVOLVlMlttlÍO REGIONAt

Pf, OGnÂMA: PIANEJAMENTO URBANO

coNVÊMO Nr 884a25/2019
oaRÁ: PAVTIuENÍaçiO aSFÁ!ÍrCÂ NO MUNtCipto DÊ SÃô BEnÀTARDO/MA

cóDrco

fo]ODT.i.IDADã

VISTO

EÍ,tcARGos tocr,ars soBRÉ pRtços DÂ MÂo Dt ogia HoRETA r ME sA(srÂ . coM oEsoNER çÃo

DISCRç{O HORISI gú Mtir§AUÍÂÍ
6RUPO Á

^:
A2

A]

A9

8

cl
c2

cl
.J

(

ol

o

INSS

sEsi

.5tNAt
INCRÀ

sEsR^a

sarÂcro tcucAçÀ3
5EGUÊO CONiÀ/\ ÀC,98\TÉ5 OE iÂÂBAi.fto
IGÍS

SECON'

ÍOTÂI

RÊPOLJSO 5IIíANAi. RTMUNERÂDO

FERIADOS

AuxÍLIc ENFERMIoADT

l3! sÂúRrc
LrCtNçÂ PÂÍiRNlDADt
ÊÀLÍASrUSt:tTCAOAS

DlAS Ot CHTJVAS

AUXJLIO ÀCIOENTE DE Í{ABALHO

rÉRra5 Gozagas

íúPIO MAiERNIOAOE

TOÍAI DOs EiICTRGOS SO(rÀrS

IÍ{CIDÊIICU5 D€ Â

CEUPO g

0,m

1.50

1,00

c.20
0,60

2.50

l.0c
8,m
1_OO

t7l,

11,81

1.95

0.89

io,ta
0,07

1,L

c.t1
1.4)

0,03

44.79

4,72

0,i1
5,83

4,9'
0,40

r6,03

0.00

1,0c

0,20
O,bO

2,50

8.00

1.m
17,A'

t9,s2

B1

8?

B3

B4

B5

B6

el
88

29

810

l!ãô incide

Nào incide

c,69

o,06

0.56

Nâc r.crdê

0,09

576
0.03

quf

avrsô PRf vrC tNoENrzÂ00

AVrSO PRÉViO ÍÂÀAÂL8ADC

F€RIAS iINOE\IZADAS)

DEPÔS'ÍC RESC 5ãC 5EM IUsi A 
'ÂUSÂ

-rNDÉNrzAçÂo 
ÂDrcroNA!

TOÍÁL OOS TXCARGOS 50Cr E QUt r{ÃO

rÍ{tlDÊÍ{cl^s Gloa4rs oE Â

Âtrr,lclDfflalÂ OE GRuP0 A SOBRE GRüPO 3

RtctEtM

GRUPO C

RTCIBTM

GRUPO O

Rf,NcrDÊNCrÂ or GRUeo Á soBnÉ avrso pqÉvo

IRABÂLBADO T RE'NCIDÊNCIA DC ÉGÍS SCERE AVSO

PRÉvro tNDftÚ2a0o

TOTÂT

ÍOTAl, (Á+8rclo)

3,61

4.53

3.86

12,46

2.1í;

8,lo

8S,18

3.07
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