
ESTÂDO DO iIARANHÀO
PREFEITUTA iIUIIEIPÂL OÊ SÀO BE§HAROO

CNPJ 0{.125. 389.000Íí88
Praça Bernardo Coelho de Anpida gô3 - Centro

PLANO DE SUSTENTABIIIDADE

t. nenrsrnraçÃo

Convênio: 896769/2019
Objeto: Pavimentação Asfáltica em vias no município de São Bernardo/MA
Valor Global: RS 2.868.00,00

Valor de repasse: RS 2.865.000,00

Vaíor dê contrapartída: RS 3.000,00

Vigência: 48 meses
lnício da vigêncla:. 14lALl7O2O

a,.ttlffi :il;1.:.'rj:t,'ú,'r';ii.:,liii3.51rr" :r+,f:i;'.1;1,r:::rlir;d.'

Com a execução da Pavimentação Asfálticâ em vias no município de São Bernardc/MA,
objetiva

2.

3.

4.

5.

Prover para a população vias trafegáveis;

Promover melhor integÍação entre regiões concectadas pela via;

Pormover melhoria nas condiçôes de conforto e segurança no trânsito do muni

Contribuir para a manutenção do bem estar da população;

Melhorar a infraestrutura dos trechos para impulsionar as atividades produtiva

3, rBlpÂCrOS Só€IOECOiIôMICO§

1. Criação de novos empreendimentos comerciais na região;

2. lncentivo ao consumo e ínvestimentos;

3. Melhoria da qualidade de vida da população local, devido a infraestrutura adeq
proporciona melhor acessibilidade, promovendo conforto, segurança no tráfego

4,:Drr-RAbÍrÍâ*ÇE ErtÀÀilUfÊiüçÃA,p4}651çT§ t. -

O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais

O convônio não terá bens a serem adquiridos, pois se trata de Obra.
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EST§DO DO HARÂI*HAO
PREFE'TURÂ âIUNICIPÂL DE SÂO BERNARDO

cNFJ 0í.12§. 389.0001188

Praça &mardo Coêlho de Ameida 863 - Centro

6. CUSÍO§ [ FOTTTTES DFRTCURSOS

08 SECRETARIA MUNICIPAT DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

1s.4s1.Íx)48.1049.0mo pAvrMENraÇÃo oe RUAS E AVENIDAS oo uutvtcípro
4.4.90.s1.00 oBms r tr'tsrnuçÕrs

]. RISCOS E MEDIDÀS PREVENTIVÀS

ldentificação das ameaças à longevidade do obieto entregue e as ações que podem ser
evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do p

todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

FINANCEIRO

madas para

eto (para

HUMANOfiÉCNTCO

AMBIENTAL

lnsuficiência de equipe técnica
especializada para

acompanhar/operacionalizar a

manutenção do objeto concluído

Ocorrências de danos no objeto
causados por fenômenos ou desastres

n atuÍais

NÃO SE

APLICÁ

lnsuficiência de recurso financeiro
para manutenção/reparo do objeto

X

X

lnsuficiência de equipe técnica
especializada para acompanhar/

operacionalizar a execução do pro.ieto

X

X

I

I

I

I

\

I
l

s

CATEGOR1A OO

Rtsco
I

I

I

I

i



Pfi .TÜI.HA í)

vr§Ío

ESTÂÍ}O DO iIÀRANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

cNPi 01 "125. 389.0011/88
Praça Bemardo Coelfto de Almeida 8ô3 - Cerrtro

TEMPO

MATERIAL

OIJTROS

Ocorrências de possíveis danos

ambientais causados pela

execu o ou entrega do ob eto
Ausência ou insuficiê ado

zo de arantia

Atenciosâmente,

sÃo BERNARDO/MA, 10 DE MARÇO DE 2020.

./,
JOAO I«)R VIEIRÂ CARVALHO

Prefeito MunicíPal

u!,L a <:-'

X

X

Cancelamento de condições e
garântiâs contratuais por perda

de prazos. I

l

lnexistênciade assistência
técnica especializada na região X

b
a
ado

Entre
lnaca

XIUNCIONALIDADE

IX

Perda de

utilidadefiuncionalidade antes

do término da expetativâ de vida
útil do objeto

I
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i
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PRoCESS0

VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SEMA

ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental N' í085423/2020
22t07 2

PROCESSO SEMA N" 2007A0476A0t2020 E.PROCESSOSNO 998601202

A SECRETARI,À DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMÂ, com base na Portaria/SE
de novembro de 2015. dispensa do Licenciamento Ambienlal à:

l" ^ME OU RAZÃO SOCIAL: PreÍeitura Municipal De Sáo Bemardol Ma

V

n' 123 de 06

DE SÃOATIVIDADE ECONÔMICA PRtNC|PAL: PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTTCA NO MUNrCíPl
BERNARDO/MA. CONVÊNIO 896769

CPF OU CNPJ:

06.125.389/0001=88

ENDEREÇO:
Praça Municipal, 863, X»<, Centro

MUNICÍPIO:
São Bemardo - MA

Obs.: Mde no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAçÔES
Documento assinado DIGITALMENTE. A sua áutertiaidadê pod6Íá ser yerificâda no Site da Sêcrêlaria (SIGLA), por meio do

A DADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTI E[/ VIAS
URBANAS COM EXTENSÃO DE 4.OOO M,

LoCALIzAÇÃo DA ATIVIDADE {com coordenadas) : RUAS: PROJETADA 01,02,03, NIDA
PRINCIPAL,TRECHO MA-034, SIN", tsAlRRO: ZONA URBANA, MUMCíPIO: SÃO BE
SOB AS COORDENADAS GEOGRAFICAS 3"17'10.60'5, 42"í9'52.40"W.

-000

go
20070M7600/2020.

Sáo Luis - MA 2210712020
Diego Fêmândc Mendes R

§scretáÍio

ililtilÍlil rilllllilffilllilt il ilt
r7e51)-31 )O1X

MaHcula: 807459-2

Rafael Ferreira Maoel
Secrelário Adlunto

Matrículâ: 8752,í&'l
fBs.r- As coNDlÇÕES sERÁO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas auibuiçóes legais conÍeÍidas no srt. 69 da constiúiÉo do Maranháo, e, m erando o

1997, edisposto no § 2", aÍt. do 2o, o paÉgrafo único do art- 80, e í2' da Resoluçáo do CONAMA n" 237, ds 19 de dezêmtrro
:onsiderando ainda a Portaria no 12312015, que disciplina o procedim€nto de dispênsa de licenciamBoto ambienlal no
VtBrEnháo.

do do

TNSCRTÇÃO ESTADUAL:

06.125.38910001-88

CEP:
6

A di+ensa do Licenciamento Ambientâl I!ào exime o empreendedor de cumprir a legislaçâo ambiental e normal em gor;

q

I
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS SEMA

Exigências e Condicionantes
Processo nô 20070047 6001 2020

1 - A atividade ou empreendimetto deve preencher Integralmente os seguintes requisitos:
l- Projetar a obra ou em pree nd im ento/atividad e considerando as legislações aplic ve is à obra ou
empreendimenlo/atividade e Normas Brasileiras de ReÍerência - NBR's que regulamentam a ma a, em especial as
que abordam a armazenagemldesünaçáo dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líqu e gasosos,
ll - Não interfeír em Ârea de PreservaÇão Permanenle - APP (conforme os Art. 3", incisos ll, Vll, lX X; Art. 4', 7' e 8'
da Lei N"12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n'3(}3/2002).
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou OutoÍga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Disp€ sa de Outorga no
órgão ambiental competentê, quando for o caso.
lV - A destinaÉo final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geraçáo de emissóes a ricas, ruídos e
radiações não ionizantes deverão atender aos padrôes estabelecidos na legislação ambíental
v - O transporte, beneÍiciamênto, comércio, consumo e armazenamento de produtos Ílorestais de origem nativa

rão ser realizadosratériasprimas provenientes da exploraçáo de florestas ou outras íormas do vegetação nativa) d
\ílediante licença eletrônica obrigatória (DocxJmento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a

vigênte.
Vl - Realizar a insoição no Cadasúo Arnbieríal RuÍal - CAR, em se tratando de imóvel rural.
Vll - Cumprir a legislaÉo amtÍental e normas em ügor.

lação ambiental

l - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pe requerente, de
ual e municipal.ôertidõês, alvarás, licenças e autorizaçóes de qualquer natureza, exigidos pela legislaçáo íederal,

)

l- Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigênciâs, assim como todo e qualg
ão meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

Esle Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se íor utilizado para s ilícitos ou náo

dano causado

os da lei;

erá resultar na

)edaLei de

autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos te

Fica o requerente ciente de que a prestaçáo de informaÇóes falsãs constitui prática de crime e p
aplicâçáo das sançóes penais cabíveis, nos termos dispostcs no Código Penal (Decreto-Lei N0 2
Crimes Ambientais (Lei N" S.605/98).
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und 1,m2.2.1 TREcHo DA MA-034AÍÉ A PoNTE

pRoETO E(ÊCUTiVO DE PAV|MENTAÇÃO Dt VtÂS

oBRAr PÀV|MENTAçÂO A5FÁIICA O MUIÚCíP|O DE SÃO BERNARDO - MA

REFERÊI{CIÀ S|Í{AF' ÍEV€RE|RO/2020 Ê DNÍÍ SICf,O OUTUaRO/2019 SEM DESOÍ{ERAçáO

BOl.24,2roÁ

MUNICÍflO: SÃO BÊRI{ARDO - MÀ

PIANILHA RESUMO
ITEM utúo

1.0 DE

1.1 ELABORAÇÃO DE PÂoJETO EXECUTIVO

2.0 vtAs
2.1 LOCÁITDÂD: AtCUtAÀ

2.1.1 AV. pntc'pAr und
ú11d

und
uhd

2.2 LOCAT.TDÂD€ SÃO SÀNTO ANIÔÍTIO

PiÂ .FCI"flÀ

PRoCE8S0 J

QUAtT

L,00
1,00

1,00
1,00

ÍoÍÀL:

TOTÂt

83.s33,98

880.966,76

2ro.421,99
249.643,93

1.159.61

Jcssrcâ Ía SêÍ,-a
C,h/í

V}§TO:

2.1.2

2.1.3
2.L.4

RUA PRO'. 01
RUA PROI 02
RUA PNO'. 03

ESTÁ PIANII.HA Ií\4PORíÂ O TOíÁ1 D€ RS Rs 2.868.000,00

a)RF^.1 184t99GO

St$lrlrlt! ç4q@! $!y!çsr_-
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VISTO:

PROJETO BASICO

Pavimentação Ásfáltica no município de São Bemardo
com área total de 20.000,00 m'.

MA,
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SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO

2 - MEMORIAL DESCRITIVO

3 - ESPECTFTCAçÕES TÉCN|CAS

4 - PLANILHAS ORçAMENTÂRAS

5 - PLANTAS TÉCNICAS

6 - ANEXOS
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VI§IO:

í.0 APRESENTAçÃO

1.í -|NTRODUçÃO

O objetívo d€stas especificações é estabelecar normas e

execução de projetos de paümentação asfáltica no município de Sáo Bernard

modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execu@o,

medição de todos os serviços previstos deveÉo atender integralmente às

PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVÁRIOS, complementada

Especificaçôes Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando ne

particularizações dessas.

1.2 -CARACTERTZAçÁODOt UNtCíploDESÀOBERNARDO-Í$A

1 .2.1 - Localização

A cidade de São Bernardo teve sua autonomia política em 30/07/18

inserida na mesorregião Leste maranhense, na micronegiáo Baíxada

maranhense (Figura 2), compreendendo uma área de'1.000,9 km", uma popu

aproximadamente 26.476 habitantes e uma densidade demográfica de

habitantes/km", segundo dados do IBGE (2010). Limita-se ao Norte com os m

de Araioses, Água Doce do Maranhão e Tutóia; ao Sul com Santa Quitéria e co

do Rio Parnaíba; a Leste com Magalhães de Almeida e a Oeste com San

Maranhão (Google Maps, 2011).

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: -3o21'

latitude Sul e 42024'36" de longitude Oeste de Greenwich (IBGE, 2010). O a

partir de Sáo Luis, capital do estado, em um percurso total em torno de 370 km,

da seguinte forma: 105 km pela BR-135 até a cidade de ltapecuru Mirim, 141 k

BR-222 até a cidade de Chapadinha , 124 km pelas Rodovias MA- 230/034 até a

de São Bernardo. (Google Maps, 2011).
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í.2.2 - Aspectos Socioêconômicos

O município foi elevado à condição de cidade, com a denominaçáo de São Be

pela Lei Provincial no 550 de 30/07/1859. Segundo o IBGE (2010), cerca de 44,

populaçáo reside na zona urbana, sendo que a incidência de pobreza no municí

percentual dos que estáo abaixo do nível de pobreza é de 59,12o/o e

respectivamente.

Na educação, segundo dados do IMESC (2010), destacam-se os seguintes

escolaÍes presentes na sociedade: Educação lnÍantil (16,4%); Educaçáo de J

Adultos (8,35o/o); Educação Especial ('l ,9%); Ensino Fundamental (59,6%);

Médio (13,74%).

O analfabetismo atinge mais de 36% da população da faixa etária acima de 0

dados da CNM (2000).

No campo da saúde, a cidade conta com dez estabelecimentos públi

atendimento. No censo de 2000, o estado do Maranháo teve o pior índi

Desenvolvimento Humano (lDH) do Brasil e São Bemardo obteve baixo desem

mm IDH de 0,538.
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O Programa de Saúde da Família - PSF vem procedendo 3[mizaçao

assistencial em novas bases e critérios, a partir de seu ambieàte físico e

procedimentos que facilitam a compreensão ampliada do processo saúd

necessidade de intervenções que váo além de práticas curativas. Em São B

relação entre profissionais da saúde e a população e 11157 habitante, segundo

(2010).

A pecuária, o extrativismo vegetal, a lavoura permanente e a lavoura temp

transÍerências governamentais, o setor empresârial com 317 unidades atua

trabalho informal são as principais Íontes de recursos para o município.

A água consumida na cidade de Sáo Bemardo é disúibuída pelo Serviço A

Agua e Esgoto - SAAE, autarquia municipal que atende os dornicílios através

central de abastecimento de água parcialmente tratada (IBGE, 2010). O

possui um sistema de escoamento superficial dos eÍluentes domésticos e pl

são lançados em cursos d'água permanentes. E a disposi@o final do lixo urban

feita adequadamente em um atero sanitário.

De acordo com os dados da CNM (2000), a coleta de lixo domiciliar é pouco

atendendo apenas 13,3olo das residências, enquanto 78,98% delas lançam seu

diretamente no solo ou os queimam e7,72o/o jogam o [xo em lagos ou outros de

Dessa forma, a disposição Íinal do lixo urbano e do Bsgotamento sanitário não

as recornendações técnicas necessárias, pois náo há tratamento do choru

gases produzidos pelos dejetos urbanos, nem dos efluentes domésticos e pluviai

Íorma de reduzir a contaminação dos solos, a poluição dos recursos natu

proliferação de vetores de doenças de veiculação hídrica. Além disso, a coleta

dos estabelecimentos de saúde é acondicionada em vazadouros, juntamente

demais resÍduos urbanos, elevando o risco de poluiçao aos recursos

subterrâneos.

O fornecimento de energia é feito pela CEMAR (2011) alravés do Sistema Reg

Coelho Neto, que compreende a região nordeste do Maranhão. O sistema é

radialmente em 69KV pela subeslaçáo de Coelho Neto (ELETRONORTE),

230/69KV, alimentada através do seccionamento da LT 230KV Peritoró/T

sistêma é composto por cinco subestações na tensão 69i13,8KV e duas na

34,5/13,8KV. Segundo o IMESC (2010) reÍerente aos dados de 2008, exi

ligações de energia elétrica no município de São Bernardo.
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1.2.3 - Aspectos FísiográÍicos

O estado do Maranháo, por se encontrar em uma zona de transiçáo d

semiárido, do interior do Nordeste, para o úmido equatorial, da Amazônia,

maior extensão no sentido norte-sul, apresenta diÍerenças climáücas e pluvi

Na região oeste, predomina o clima tropical quente e úmido (As), tÍpico

amazônica. Nas demais regiões, o estado é marcado por clima tropical

semiúmido (Aw).

As temperaturas em todo o Maranhão sáo elevadas, com méd

superiores a 24oC, sendo que ao norte úega a atingir 26oC. Esse

caracterizado pela ocorrência de um regime pluviométrico com duas

definidas. O perÍodo úuvoso, que se concentra durante o semestre de

maio, apresenta registros estaduais da ordem de 290,4 mm e alcança os maio

de chuva no mês de março. O período seco, que ocorre no semestre d€

novembro, c,om menor incidência de chuva por volta do mês de agosto, regi

estaduais da ordem de 17,1mm. Na regíão oeste do estado, onde predomina

tropical guente e úmido (As), as chuvas oconem em níveis elevados

praticamente todo o ano, superando os 2.000 mm. Nas outras regiões, preval

tropical quente e semiúmido (Aw), com sucessão de chuvas durante o verão e

seco, cuias precipitações reduzidas alcançam 1.250 mm. Há registros ainda me

regiáo sudeste, podendo chegar a 1.000 mm.

O território maranhense apresenta-se como uma grande plataforma incl

direçáo sul-noúe, com baixo mergulho para o oceano Atlântico. Os gran

atuais do modelado da plataforma sedimentar maranhense revelam feiçôes tí

litologias dominantes em bacias sedimentares. Essa plataforma, submetída à

de cidos de erosão relaüvamente longos, respondeu de Íorma diÍerenciada aos

intempéricos, em funÇão de sua natureza, de estruturação e de composição das

modelando as formas tabulares e subtabulares da superÍície tenestre. Condicion

lineamento das estruturas litológicas, os gradientes topográficos di

orientações sul-norte. As maiores altitudes estão localizadas na porção sul, no

Chapada das Mangabeiras, no ,imite com o estado do Tocantins. As menores a

situam-se na regiáo norte, próximo à linha de costa.

Feitosa (1983) classiÍica o relevo maranhense em duas grandes un

planícies, que se subdivide em unidades menores (costeira, flÚviomari

sublitorânea), e planaltos. As planícies ocupam cerca de 60% da superfície do t
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e os planaltos 40%. São consideradas planícies as superfíci fÉrm.cotas
200 metros. Já os planaltos são superfícies com cotas âcima d 200 metros,

áreas do centrosul do estado.

Jacomine et al. (1986 apud VALLADARES et al., 2005) apresentam d

simplificada as seguintes formas de relevo no estado do l\rarânhão: chapa

balxas, superfÍcies onduladas, grande baixada maranhense, tenaÇos e planíci

tabuleiros costeiros, restingas e dunas costeiras, golfão maranhense e

litorânea.

A região Norte Maranhense conesponde ao Litoral Oriental, ao Litoral O

à Baixada Maranhense. Compreende tabuleiros, planície litorânea e planíci

com altitudes inferiores a 200 metros. Os Lençóis Maranhenses localizam-se

oriental do estado e estão situados na unidade morfoescullural da Planície Co

Segundo o IBAMA (2003), a área apresenta um relevo entre suave e moder

ondulado, com altitudes em tomo de 0 a 40 metros. É formado por depósitos

marinhos quatemários, representado por extenso carnpo de dunas livres e

altura média de 30 m), por planícies de deflação e inundação, lagoas,

manguezais. O campo de dunas móveis do Parque Nacional dos Lençóis Mara

apresenta algumas das feiçÕes típicas de desertos clássicos: rios temporários

interr.nitentes, lençois de areias e dunas, A planÍcie litorânea conesponde

planas, cujas cotas alümétricas não ultrapassam os 10 metros, resultado da acu

flúvio-marinha. Essas áreas acham-se muito recortadas por canais, forma

constituídas por sedimentos quatemários inconsolidados. Os tabuleiros

caracterizam-se por um relevo plano e/ou dissecado em colinas e lombas, cuj

altimétricas variam em tomo de 10 a 40 metros, com a presença de dunas de d

geraçôes e de lagoas. Ocorre na área dos Lençóis Maranhenses e no entomo d

Maranhense. A Baixada Maranhense, caracterizada por relevo plano a I

ondu[ado, corresponde à regiáo do entorno do Golfão. Contém extensas

rebaixadas, inundadas elou sujeitas a inundações, cujas cotas altÍmétricas varia

a 55 metros. É constituída por depósitos flúviomarinhos, recobertos pela veg

Formações Pioneirãs.

O município de São Bemardo está localizado na mesorregião Leste maranh

micronegião do Baixo Pamaíba Maranhense (IBGE, 2010). O desmatam

deslizamento de encostas, o desmatamento paÍa exkaçao vegetal, a degrad

mala alíar, as queimadas e a pesca ilegal não existem no município ou não
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impactos ambientaís significativos (CNM, 2002). A aftitude da m

metros acima do nível do mar e a variação térmíca durante o ano é pequ

temperatura oscilando ente 22,5"C e 3í,7'C. O clima da região,

classificação de Kõppen, é topical (AW') subúmido seco com dois perí

definidos: um chuvoso, que vai de janeiro a junho, com médias mensais

205 mm e outro seco, coÍrespondente aos meses de julho a dezembro.

período de estiagem, a precipitação pluviométrica variou de 3,1 a 47 mm e

chuvoso, de 68,1 a 365,í mm, com média anual em torno de 1.352 m

referentes ao perÍodo de 1961 a 1990 (JORNAL DO TEMPO,2011).

O relevo na região é formado por regiões de planície fluvial composta por

sedimentar recente (FEITOSA, 2006). Os cursos d'água da região fazem parte

hidrográfica do Parnaíba e a vegetação é c,omposta por Floresta Estacion

presença de encraves de mata dos cocais (IMESC, 2008).

O município de São Bernardo está inserido nos domínios da Bacia Sedim

Parnaiba, que, segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre

cambroordovicianos de Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, Sáo Jul

Raimundo Nonato. Compreende as supersequências Silurianas (Grupo Sena

Devoniana (Grupo Caníndé) e Carbonífero.Triássica (Grupo Balsas) de G

(1994). Na área do município, o Grupo Canindé está representado pela forma

(D3C11) Devoniano; o Terciário, pelo Grupo Barreiras (ENb); o Quaternári

Depósitos Eólicos Continentais (Qíe), Depósitos de Cordões Litorâneos (Q1cl)

Depósitos Aluvionares (Q2a).
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2.0 MEMORIALDESCRITIVO VISTO:

2.1 CONCEPÇÃO DA pAvrMENrAçÃO ASFÁLTTCA EM SÀO BERNARDO -

Este projeto apresenta a concepção básica dos serviços de execu

camada de pavimentação em Areia Asfalto Usinado a Quente - AAUQ com 5,

espêssura, com a implantação de dispositivo de drenagem, e com a impla

sistema de sinalização horizontal e vertical, visando à realização de serviços

de menor custo beneficiando um número maior de Íamílias. O projeto aprese

as inÍormações que possibilitaram as definições dos serviços, permitin

conhecimento dos elementos necessários à execução da obra e aos li

elementos necessários para a avaliação dos custos e cotação dos preços uni

prazo previsto para execuçáo dos serviços será de 180 (Cento e oitenta) días

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratarem de

localizam na zona urbana da cidade de grande moümentação e durante o perí

que é de maior duração na cidade, acumulam elevada quantidade de poeira,

residências a fim de evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar d

de doenga, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório.

A obra será executada conforme o projeto e de acordo com as Normas B

da ABNT. Todos os preços unitários têm como referência a tabela SICRG

nordeste - MA- DNIT (consúuçáo rodoviária) mês Outubro de 2019, tabela Sl

tendo como base o mês de Fevereiro de 2O2O, tabela SEINFRA (versão 2

preços dos serviços constantes na planilha orçamentária apresentam BDI = 24,

Os voÍumes que constituem o projeto básico de engenharia são os seguintes:

. Volume 01 - Relatório do Projeto

r Volume 02 - Proieto Básico de Engenharia

O conteúdo de cada volume é descrito a seguir:

2.1. Volume 01 - Relatório do Projeto

Contém um informativo sobre o proieto, as etapas de construções,

pÍojeto, o plano de êxecução da obra, planilha orçamerltádâ, memória de

acervo fotográÍico. É apresentado em tamanho 44.
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Contêm as plantas, proletos tipos, listagens dos serviços t$m ex

outros desenhos necessários ao perfeito entendimento do projeto. tap
tamanho 43.

2.2 INFORMATIVO DO PROJETO

O Projeto Básico de lmplantaçáo e Pavimentação Areia Asfalto Usinado

- AAUO das localidades contempla a execução dos seguintes tipos de seruiços:

o Terraplenagem

o Pavimentação

. Drenagem Superficial

. SinalizaÇãoVertical, Horizontal

. Obras Complementares

- sERVrçO§A §EREM EXEGUTADOS:

Serviços Preliminares: Placa de obra (2,50 x 5,00)m, Mobili

desmobilização de equipamento, Banacão de obras e Administração local;

ServiÇos de Tenaplenagem: Escavaçáo e carga de material de jazida,

local c/ basc. 10m3 de rodov. não pav, d.m.t. até 5 km, Transporte de material

Íora, D.M.T. até Skm, Regularizaçao de subleito e Compactação de aterro a 1

proctor normal, e Desm. dest. de área e estocagem do material de limpeza com

de diâÍnêtro até 0,'15 m.

Serviços de Pavimentaçáo: Base de solo estabilizado granulometricam

mistura com material de jazida, Aquisição de CAP 501/0, Aquisiçáo de asfalto

tipo cm 30, Aquisição de emulsão asÍáltica (RR-1 C), Transporte de CAP

Transporte de asfalto diluÍdo tipo CM 30, Transporte de emulsão asÍáltica (

Transporte com caminhão basculante 12,00m'rodoüa paümentada AAUQ, lmpri

Pintura de ligação e Areia asfalto a quente.

Drenagem Superficial: Meio-fio (guia) de concÍeto prâmoldado e Execu

sarjeta em concreto simples.

Sinalização Vertical: Fom. e implantação placa sinal2. tot.refletiva.

Sinalização Horizontal: Sinalização horizontal com tinta retro relleüva.

Limpeza Geral: Lirnpeza final. da obra.
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VISTO:

. OBJETIVOS

Geral:

lmplementar u

do Município de SÃ

veículos e pedestres.

m sistema de pavimentação e sinalização viária, na

O BERNARDO/MA, oferecendo melhor condição de

EspecíÍico:

Prover para a população vias trafegáveis;

Promover a melhoria nas condições de conÍorto e segurança no tr

municÍpio;

Contribuir para a manutênção do bem estar da população.

. JUSTIFICAT]VA

O proieto de Sistema Viário tem por finalidade promover a populaçáo

BERNARDO/MA uma melhor condição de háfego.

2.2.1 Tenaplenagem

Definida a seção kansversal da rodovia a ser melhorada e a espessura

pavimentaçáo asfáltica, o projeto de terraplenagem foi desenvolvido vi

determinação dos volumes de materiais â ser$Tr movimentados, a indicaçáo d

de empréstimos e bota-fora, bem como a distribuição e orientação do movi

tena, de modo a otimizar as distâncias de transportes e as interferências com

usuário.

O projeto de terraplenagem foi então desenvolvido a partir desta cond

como o projeto geométrico em planta e em perftl. Em planta, foi levado em consi

os locais obrigatórios de passagem, e em peúl foi lançado um greide de tenapl

2.2.2 Pavimenta$o

O projeto de pavimentação foi desenvofuido a partir dos resuttados dos

realizados orientados desde o início no sentido de buscar a localização de materi

permitíssem a utilização, objetivando assim, a rninimizaçáo dos c,ustos de pavi

Para a estrufura do pavimento Íoi dimensionado o seguinte:

. Revestimenlo em areia asfalto usinado a quente na pista de rolamento.

. 0 traçado atendeu as especificaçóes do DNIT guanto as rarnpas e

curvaturas. Foram íntroduádos melhoramentos em perfil (elevações do
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no raio das curvas horizontais para um melhor desenvolv

plataforma e escalonamentos dos ateros existentes.

V

. As seções transversais adotadas possuem uma variação na pista de

de 5,00 m de largura, revestido com uma capa em areia asÍalto usinado

-A.A.U.A.
. Para a capa de rolamento, será adotado a areia asfalto usinado à

A.A.U.O. com espessura de 5,00 cm na pista de rdamento.

2.2.3 Drenagem Superficial

ôs componentes do sistema de drenagern superficial, considerados n

sáo os seguintes:

. Meio fio de concreto;

r Sarjeta;

Para cada um desses disposiüvos serão definidm os seguintes elementos:

. SeÉo transversal tipo;

o ltens de serviços, unidades e quantidades;

. Materiais a utilizar em cada caso.

,a

O critério adotado na escolha de cada componente visou primordi

assegurar que as águas pluviais fossem devidamente captadas e encaminhadas

calhas naturais de drenagem, evitando assim o início de um processo e

plataforma da estrada ou nos taludes dos cortes e atenos.

Para o meio fio adotou-se o critério de execução em sua totalidade. No

de modo a evitar o desperdício que representa o uso sistemáüco e des

\./ alguns componentes e o consequente reflexo financeiro ao custo final d

procurou-se na elaboração do projeto, utilizar de forma racional e parcimoniosa

dos dispositivos do sistema de drenagem. As condições climáticas reinantes du

período em que se desenvofueram os serviços de campo Íacilitaram essa

evidenciando claramente os segmentos mais críticos quanto à necessida

drenagem superhcial.

Cada componente é indicado no proieto em planilhas onde se assinal

elementos cáracterísticos e necessários para execução.
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2.2.4 Einalizafio Vertical, Horizontal

O projeto contempla os serviços de sinalizaçáo horizontal e v

segurança dos usuários da rodovia.

e

2.3.1. Considerações Gerais

No item resumo do projeto são indicados os diferentes üpos de se

distâncias médias de transporte, enfim, tudo o que possa interessar à detennin

preços unitários dos diversos itens de serviço.

2.3.2 Caracterísücas da Regiáo

executar no Projeto Básicn de lmplantação e Pavimentação Asfáltica em Arei Asfalto

ão totalUsinado à Quente (A.A.U.O.) no município de Sáo Bemardo - MA, com exte

de 4.000,00 m, tais como:

r Tenaplenagem

. Pavimentação

r Drenagem Superficial

o SinalizaçáoVertical, Horizontal

r Obras Complementares

O conteúdo deste capítulo objetiva permiür ao licitante um conhecimento adequ

serviço a realizar. Assim, procurar-se-á indicar, para cada um dos grupos aci

diferentes tipos de serviços, as soluçóes concebidas, os materiais a e ar, as
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2.3.3. Projeto Geométrico

A direkiz escolhida para os trechos selecionados, tentou lev

PH

PROCES§O

onsid

área de a região. O objetivo foi de facilitar o trafego de veícul os, ciclistas e p
que trafegam naquela direção, proporcionando maior conÍorto e segurança à

da cidade de Sáo Bemardo - MA, bem como, maior agilidade na travessia d

para os veículos que venham a lransitar pela região.

Os elementos básicos do projelo geométrico são os seguintes:

. Velocidade diretriz 60,0

. Declividade transversal.......

r Plataforma de Pavimentação....................

2.3.4 Projeto de Drenagem SuperÍicial

Os componentes do sistema de drenagem superficial, considerados no projeto,

seguintes:

. Meio fio de concreto;

Para cada um desses dispositivos serão definidos os seguintes elementos:

. SeÉo transversal tipo;

r Localização (estaca inicial e final);

. ltens de serviços, unidades e quanüdades;

o Materiais a utilizar em cada caso.

O criterio adotado na escolha de cada componente visou primordia

\-, assegurar que as águas pluviais sejam devidamente captadas e encaminhadas

calhas naturais de drenagem, evitando assim o início de um processo e

plataforma da via.

Para o meio Íio adotou-se o critério de execução em alguns pontos de

da via, nas bordas da pista de rolamento.

No entanto, de modo a evitar o desperdício que representa o uso si

desnecessário de alguns componentes e o consequente reflexo Íinanceiro no c

da obra, procurou-se na elaboração do projeto, utilizar de forma racional e parci

cada um dos dispositivos do sislema de drenagem. As condiçóes climáticas rei

durante o período em que se desenvolveram os serviços de campo facilita
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tarefa, evidenciando claramente os segmentos mais crÍticos q

drenagem superficíal.

Cada componente é, pois, indicado no projeto em planilhas

elementos característicos e necessários para execuçáo.

rÍú .r
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2.3.5. Pro.ieto de Terraplenagem

Os serviços de terraplenagem lêm como finalidade atender as espe

técnicas vigentes, visando à realização de seMços completos dê m

constando de:

r ServiÇospreliminares

. Caminhos de serviços

. Cortes

. Atenos

. Empróstimos

Os quantitativos estão identificados na memória de cálculo que é parte int

Volume 01 - Relatório do Projeto.

2.3.5.1 . Alargamento de Cortes

Todos os c,ortes serão alargados e rebaixados para proporcionar uma

visibilidade. Os materiais re-sultantes seráo utilizados na confecção dos

obedecendo às normas e especificações técnicâs em vigor.

2.3.5.2. Execução de Atenos

Os atenos seÉo executados com materiais obtidos dos corles

alargamentos destes, complementado com materiais de empréstimos laterais co

especificado na planiÍha orçamentária. Sua compactação será de 100% do

normal.

2.3.6. Projeto de Pavímentação

2.3.6.1. ConsideraÉes Gerais

O Projeto de Pavimentação foi elaborado tendo em üsta a importân

pavimento em uma rodovia. Por se tratar de uma estrutura construÍda a

terraplenagem é destinada em conjunto a:

o Resistir e transmiúr esforços recebidrs, de Íorma acentuada, as ca
inferiores.
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FROCE§SO

Melhorar as condições de rolamento, no que se refere ao

VISTO:
2.3.6.2. Natureza dos Serviços a Executar

A seção transversal do paümento é a indicada no desenho PV-01, no

- Projeto de engenharia, onde são também assinadas as quantidades por q

dos mateíais a serem empregados nas diversas camadas.

Os itens de serviço objeto de medição e pagamento são os con

planilha orçamentária.

Os principais aspectos a considemr na execuçáo dos serviços, são

destacados:

a) Localização e distribuição dos materiais a utilizar

A localizaçáo, distribuição e distâncias médias de lransporte dos

utilizar nas camadas de subàase, base e revestimento, são indicadas no dese

03.

O material betuminoso à frio (CM-30 e RR-1C) sêrá proveniente de F

com OMT=572,00 Km, ate o início do trecho.

O material betuminoso a quente (CAP 501/0) seÉ proveniente de Fortal

DMT=572,00 Km, até a usina de asfalto.

2.3.7. Projeto de Sinalização

A sinalização da avenida foi elaborada de acordo com as instruçóes a

vigentes no Departamento de lnÍraestrutura de Transporte-DNlT e tem como

controlar, proteger, e orientrar o tÉnsito da rodovia visando à segurança do usuári

A acessibilidade da avenida foi elaborada de acordo com as i

atualmente vigentes na no{ma da ABNT, NBR 9050:20()4, que trata da acessi

aos equipamentos urbanos. Tem por obietivo facilitar a locomoção de

portadoras de necessidades especiais.

2.3.7. 1. Sinalizaçáo Vertical

A sinalização vertical nesse trecho üsa, essencialmente, a segurança do

na operação da via, por isso constam de placas de regulamentaçáo, edu

informativas, advertência e auxiliares.

Eslas placas serão instaladas ao longo da rodovia, principalmente nos

proibida ukrapassagem, acessos importantes e travessias urbanas.

Conforme orientação do manual usado, as placas devem constar de:
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a

a

Uniformidade dos sinais

Uniformidade na confecção

Uniíormidade na aplicação

Uniformidade na cor

P[{ .TüLHANO

PRCCTS§CI

V§TO:

2.3.7.2. Sinalização Horizontal

A sinalização horizontal visa, essencialmente, a segurança do us

operaçáo da via e constâm de Íaixas e setas marcadas no próprio pavimento.

Serão marcadas ao longo das avenidas ou ruas em toda sua extensáo.

Conforme orientaçáo do manual de sinalização rodoviária do DNIT as faixas

de:

. Faixas contínuas nas bordas da rodovia, nos trechos em c1lryas e tangen

Faixas com espaçamento de 4 x 12 no eixo da rodovia, nos tre
tangentes;

I

O material utilizado para os serviços indicados será a tinta à base acrÍlica du

de 2 anos.

2.4. PLANO DE EXECUçÃO DA OBRA

A empresa construtora poderá instalar-se na cidade de São Bernardo -

2.4.1. Serviços Preliminares

Os serviços s€rão iniciados com o preparo das áreas, seguindo as med

controle ambiental, sobre como seráo executados: acampamento, a área para

de material da camada fertil das jazidas.

2.4.2, Pavimentaçáo

A imprimação será aplicada na plataforma de base acabada mm laÍgura

m, com taxa de 1,Zllmz de CM-30. Para o asfalto ârêia usinado a quente - A.

será executado com uma faixa de 5,00 m de largura na pista de rolamento.

2.4.3. Drenagem Superficial e Sinalizaçáo

Após a execução da paúmentaÉo será executado a drenagem su

sinalização horízontal, sinalização vertical e obras complemêntares, com a impla

dos meios fios, sarjetas, para drenagem, pintura de faixas, implantação.
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3.0 ESPECTFTCAÇOES TÉCN|CAS

3.1. lntrodução

O objetivo destas especificaçóes é estabeleccr n

execuçáo deste projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedi me

execuÉo, controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos

atender integralmente às normas para mediÇão e execução de s

complementadas pelas especificações gerais para obras rodoviárias ou,

necessária, particularização dessas e, Íinalmente, pelas especificâçÕes compl

para aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo

especifica@es, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais seráo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposi

contrário nestas especificaçôes.

Toda a mão de obra será fomecida pela Empreiteira, salvo disposi

contrário nestas especificações.

Seráo impugnados pela Fiscalizaçáo todos os trabalhos que não sati

condiçoes contratuais Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os tra

impugnados logo após a oflcialização pela Contratante, ficando por sua conta ex

as despesas decorrentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos ti

serviços a serem execrtados e atenderem às Especificaçõe§. Em nenhuma hi

será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros,. mestrês, operários e funci

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos

bem como materiais em quantidades suÍicientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contrata

terceiros, deconentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilânc

recintos de trabalho, cabendo'lhe toda a responsabilidade por quaisquer

deconentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e fenamentas deverão ser apro

a cada serviço.

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra

pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previa

examinados e autenticados, se Íor o caso, pela Contratante.
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Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou
PR

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este Íato ffidpr,,
invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncria-"s. Sendo a alte

projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Em

analisada pela Contratante antes do inÍcio efetivo deste servíço. No caso de

mudança de quantitativos, o fato náo deverá ser motivo de qualquer reivindi

alteraçáo dos preços unilários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem q

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, íica tacitamente

pleito futuro.

3.2. EspeciÍicaçóes Gerais

Para execução dos serviços serão obedecidas as especificações gera

obras rodoviárias do DNIT, conforme descriçào abaixo:

3.2.1. Drenagem

3.3.2.1 Meiofio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x10

superior x face inÍerior x alhrra x comprimento), rejuntado €y'argamassa 1 :4

areia, incluíndo escavação e reaterro.

O meio-fio, exeeutado em concreto pré+noldado RotÍaço 'l:3:6 (cirnen

grossa e seixo lavado ou brita), deverá ter seção trapezoidal com dimensôes d

(doze centímekos) na face superior e 15cm com na face inferior, 30cm

centímetros) na allura e comprimento de 70cm a 1,00m (setenta centím

metro), e resistência superior ou igual a 10 Mpa.

As valas deverão ter profundidade tal que, o meio-fio {ique enterrado no

1 5crn (quinze centímetros).

Íodo o rejuntamento do meie.Íio prâmoldado deverá ser Íeito com argama

(cimento e areia grossa) no traço 1:4.

3.2.2. Tenaplenagem

. DNÊR-ES 278197 - Sêrviços Prellminárês

o DNER-ES 279/97 - Caminhos de Serviço

. DNER-ES 280/97 - Cortes

. DNER-ES 281/97 - Empréstimo

&
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DNER-ES 28?97 - Aterros
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3.2.3. Pavimentação

. DNER-ES 306/97 - tmprimaçáo

. DNER-ES 312197 - Areia Asfalto usinado a quenlê

. DNER-Etvl 363/97 - Asfalto diluído de cura média

o DNER-EM 369/97 - Emubão asfáltica catiônica

3,24. Obras Complementares

' DNER-ES 339/97 - Sinalização Horizontal

. DNER-ES UAET - Sinalização Vertical

VISTO:

. DNER-EM 368/00 - Tinta à base de resina acrílica para sinalizaçáo rodovi

3.2.5. Especifi cação Particular

Nestas especiÍicaçóes são particularizados vários itens das especificaçóes

serviços propostos.

3.2.5.1 EP-RA-0l Serviços Preliminares (DNER-ES 278lSl)

r Manejo Ambiental

Todo e qualquer entulho que poderá provocar a obstrução do s
drenagem ou possibilite problemas ambientais seráo lançados em locais aprop

No caso de solo vegetal será estocado em local apropriada para

aplicações nas áreas de uso de jazidas e caixas de empréstimos.

Na fase de destocamento e limpeza para os serviços de terraplenagem

estradal limitou aos espaços entre os "off-sets".

iesstcâ
E"$*

na

s para

ade

corpo

CRti^ í r í a4aa,góJt

I

norfiot".

q



ptá

i,RocESS0
ELABORAçÃO DO PROJETO EXECUflVO

1.0 - ELABORAÇÂO DO PROJETO GRÁF|CO, ORç
UNITÁR]AS DE GUSTOS, MEMORTAL DESCRTTTVO E ESpECIFICAÇÕES:

Consiste na determinação do custo de uma obra de pavimentação
antes de sua realização, elaborado com base em documentos especÍficos, tai
projetos, memorial descritivo e especificaçôes; considerando-se todos os custo
e indiretos envolvidos, as condÍções contratuâis e demais fatores que possam i

no custo total.

Para a elaboração do orçamento, memorial descritivo e esp
considerou-se a quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e
unitário de cada tipo de documento. Será considerada a soma dos produ
quantidades de documentos pelos preços unitários respectivos. O documento
típico é o desenho considerando o Íormato A1 .

O custo direto é obtido mulüplicando-se as horas trabalhadas por p
(Engenheiro) pelo salário horário é igual ao salário bruto mensal dividido pelo

médio de horas úteis por mês durante o ano.

Os encargos sociais são de 71,21o/o, conforme especiÍicados em
anexa.

As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente da ex
contratual, onde seráo reembolsados à medida que ocorem, através de com
mensal. Está sendo considerada uma taxa de 3,7 4o/o do custo dos docu
(desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia e alim
comunicaçóes interurbanas (incfusive correio e malotes); reprodução e edição (

serviços gráficos); fomecimento de fotos, mapas, etc.; processamento computad
de dados; consultas a base de dados "on-line"; despesas para aprovação e i

dos projetos em órgãos públicos (taxas, alvarás, impostos, efiolumentos, honcr
despachantes); seguros e Íianças.

Muitas vezes os seryiços de engenharia consultiva não pod
quanüficados com precisáo razoável, antes de serem iniciados, principalmente

envolvem diversas áreas de especialização; Diante isso, foi estimada uma

3,81% para taxas administrativas, para despesas com pessoal de apoio; fatu ram

serviço; hardware e software para aplicações técnicas e administrativas não i

em contralos, manutenção e automaÉo do acervo técnico (biblioteca, a

técnicos), instrumentos e equipamentos, etc.

A provisão para contingências é uma parcela aditiva do orçamento.
estabelecida considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precis
que é definido o escopo do trabalho e o regime de execuçâo do futuro contrato
Cliente e a ConsultoÍia.
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Tendo em vista a natureza nâo determinística do
contingências deveria ser feito mediante o tratamento estatísti
prática da Consultoria e do Cliente, Íocalizando os diferen
Orçamento e a remuneração total efetívamênte paga. Esse procedimento é d
implementaçáo, tendo em vista a precariedade dessa base de dados.

Enquanto não íorem disponibilizados elementos que permitam o
acurado, recomenda-se adotar uma provisão de 5% a 10% para contingênci
sendo considerada uma taxa de 5,77% para o projeto em questão.

2.0 -BDt- BON|FICAÇÃO E DESPESAS TNDTRETAS:

Estão compostos os seguintes elementos:

Despesas ou Custos lndiretos: são os custos específicos da Adminia

Central, constituídos de todos os funcionários que náo trabalham di
com os serviços técnicos, tais como: gerente, secrêtáriâ, telefonista,
serviços gerais, motorista, vigilâncias diversas, etc., prôlabore de di

apoio técnico-administrativo e de planejamento, assessoria jurÍdica, mate
consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de man

compras, contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado
transpórte de material e de pessoal, operaçáo ê mânutençáo de veículos,
legais, bancários e seguros, impostos, taxas, seguros e etc.;

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de

recebimento e desemboho e de atrasos nos recebimentos pre

condiçôes de finãnciamenlo de equipamentos, da comparação entre cu

estocagem e custo de compra, do uso e das fontes dos recursos fina
disposição da empresa, do cuslo de oportunidade envolvido no neg

empresa;

Tributôs: sáo os impostos como Pls, PASEP; lSS, COFINS, IOF e outrosi

Taxa de comêrcializâção: são aquelas dêconentes das atividades de ven

serviços, isto é, preparo de concorrências, publicidade, @nêtagem, etc.;

Beneficio ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o
oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, geren

tecnológica adquirida ao longo de experiências no ramo, responsabilid

administraçáo do contrato e condução dos serviços através da

organizacional da empresa e investimentos na Íormação proÍissional

pessoal e cnaí á *tpacidade de rêinvestir rio próprio negócio.

3.0 -APRESENTAçÂO DO PROJETO EXEGUTIVO

s.1 - INTRoDUçÁO

A apresentação do projeto executívo deverá contemplar a seguinte documentaçáo
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a Mapa de Localizaçâo do município em relação ao

área do município e sua localização peranle o estado.
:Deve m

a

t

a

Mapa do município com localização das obras pretendidas, com i

de acessos e localidades próximas mais impoÉantes: Deve m
perímetro urbano do município e a localização dos trecfros, onde o inici
destes, dêvem ser georeferenciados.

Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua conc
justificativa técnica de solução adotada: Destina-se a deÍinir, de manei
e precisa todas as obras/serviços, materiais e processos construtivos q

utilizados na execução do empreendimento, estabelecendo bases segura
elaboração e análise dos orçamentos e execução das obras. Todas as u
componentês devem ser descritas de Íorma sucinta.

Estudos Topográficos: Deve contemplar todas as peças gráficas ne
para o completo entendimento da obra, como: Planimetria e Altimetria, a
quaisquer outros elementos topográficos necessários à elaboração dos
para a pavimentação asfáltica, objeto do presente convênio.

Proieto Geométrico; Deve ser, tanto quanto possível, definitivo em pl

perfil deve ser o mais econômico possÍvel, adotando a melhor distribu
volumes, sempre minimizando as distâncias de transpoÍte, porém ma

características operacionais para a classe da rodovia. Desta forma,

maior flexibilidade dos limites de conforto ao usuário, como a ado@o de
mais próximos aos da topografia natural e rampas mais íngremes.

Projeto de Terraplenagem; deve aprofundar os estudos e melhorar o g
detalhamento estabelecido no projeto básico. Seu obletivo princi

desenvolvimento do proieto em nível final de engenharia, permiti

determinaQão dos quantitativos e do orçamento da obra com maior preci

perfeita implantaçáo da obra.

Proieto de Pavimentação: Deve constituir-se de memorial de cálcul

resultados das investigações geotécnicas e pesquisas de

complementares para cálculo do número "N" de solicitaçôes do eixo s
padrão de rodas duplas de 80 kN, dimensionamento da esüuturâ de pavi

com verificação mecanicista, desenhos de seção-tipo transversal de pa

plantã de localização dos tipos de pavimentos, detalhes co

especificações de serviços e planilha de quantidades com orçame

ser-viços de pavimentação.

Projeto de Drenagem: Deve contemplar todas as peças gráficas nece
para o completo entendimeflto da obra.

Projeto de Obras Complementares (Sinalização, lnterseções,
Acessos, se houver): Devem ser previstas atividades complem
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adequaÇão à segurança dos moradores locais e usuários
de sinaÍização indicativa dâ travessia de pedestres e

como

contenções, de muros de animo e instalação de defensas metálicas
houver espaço reseryado nos acostamentos.

Memória de Cálculo dos Ouantitativos: Planilha de dirnensionamento d
qualquer pârte integrânte do proieto, devendô ser obseruados, no mÍnimo
se segue: detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou
detalhamento dos cálculos, das quantidades dos serviços, inclus
materiais, de acordo mm os quantitativos da Planilha Orçamentária, mem
cálculo das quantidades de materiaÍs e serviçls - o pmjeto básico
aprêsentar a planilha de quantitativos de materiais e serviços, calcu
acordo com as normas, especificaçóes e manuais técnicos e s
responsabilidade do projetista. A memória de calculo detalhada só será
em caso de dúvidas quanto aos valores apresentados na planilha.

Notas de Serviços e Memória de Cálculo dos Volumes de corte e ate
notas de serviço devem ser realizadas para que se materialize em ca
seÉo transversal das diversas estacas e pontos notáveis da rodovia.
realizada por equipe de topografia, pode ser íeita para a caracteriza
serviços de terraplânagem ê para os demais serviços de pavime
indicando as cotas das diversas camadas do pavimento. Os volumes de
corte devern ser feito levando.se em consideração os cálculos realizados
elemento planimétricos e altimétricos, servindo para futura determin
volumes de corte e aterro da pista e para a construÇão do diagrama de I
Especificaçôes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo to
elementos necessários a caracterização dos serviços, materiais e equipa
a serem utilizados na obra. Devem ser especificas da obra a que se

atualizada e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

ART de projeto: Deve cuter os nomes dos trechos com suas res

extensÕes e o valor de cúntrato para a elaboração desse projeto.

Planilha orçamentária: Deverá ser constituída pela relação de quantid

serviços a serem executados, mão de obra, materiais e equipa

empregados, com os respectivos preços unitários, subtotais e total fin
orçamentos devem ser apresentados por unidades cornpon

empreendimento. Deve-se proceder de maneira a não haver inconsistên

valores, sejam por eno de úlculo ou de anedondamento. Nos casos

execução da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada

orçamentária total do empreendimento e planilha orçamentária da etapa

do pleito. Deverá ser apresentada juntamente com a planilha orçam
memória de cálculo dos quantitativos.

Composições de Custos Unitários: Devem ser embasados em acord

fontes de informaçôes consagradas como DNIT, SlNAPl, PlNl, etc.
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