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impactos ambientais signiÍicativos (CNM, 2002). A altitude dá'Ééite

metros acima do nível do mar e a variaçáo térmica durante o ano é pequena, com a

temperatura oscilando entre 22,5'C e 31,7"C. O clima da região, segundo a

classificação de Koppen, é tropical (AW') subúmido seco com dois períodos bem

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

205 mm e outro seco, correspondente aos meses de julho a dezembro. Dentro do

perÍodo de estiagem, a precipitação pluviométrica variou de 3,1 a 47 mm e no período

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

referentes ao período de í961 a 1990 (JORNAL DO TEMPO, 2011).

O relevo na região é Íormado por regiões de planície fluvial composta por formação

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

hidrográfica do Pamaíba e a vegetação é mmposta por Floresta Estacional com a

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

O município de Sáo Bemardo está inserido nos domÍnios da Bacia Sedimentar do

Pamaíba, que, segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre os riftes

cambroordovicianos de Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Jucá, São Julião e São

Raimundo Nonato. Compreende as supersequências Silurianas (Grupo Sena Grande),

Devoniana (Grupo Canindé) e Carbon Ífero-Triássica (Grupo Balsas) de Góes e Feijó

(199a). Na área do município, o Grupo Canindé está rêpresentado pela formação Longá

(D3C1 1) Devoniano; o Terciário, pelo Grupo Barreiras (ENb); o Quatemário, Pelos

Depósitos Eólicos Continentais (Q1e), Depósitos de Cordôes Litorâneos (Q1cl) e pelos

Depósitos Aluvionares (Q2a).
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2.0 MEMORIAL DESCRITIVO V!STO:

2.1 CONCEPÇÃ o DA PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTTCA EM SÃO BERNARDO - MÀ

Este projeto apresenta a concepçáo básica dos serviços de execução de uma

camada de pavimentaçâo em Areia Asfalto Usinado a Quente - AAUQ com 5,00 cm de

espessura, com a implantação de dispositivo de drenagem, e com a implantação do

sistema de sinalização horizontal e vertical, visando à realizaçE,o de serviços completos

de menor custo beneficiando um número maior de Íamílias. O proleto apresenta todas

as informações que possibilitaram as definiçoes dos serviços, permitindo pleno

conhecimento dos elementos necessários à execuÇão da obra e aos licitantes os

elementos necessários para a avaliação dos custos e cotaçáo dos preços unitários. O

prazo previsto para execução dos serviços será de 180 (Cento e oitenta) dias corridos.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratarem de vias que se

localizam na zona urbana da cidade de grande movimentaÉo e durante o período seco,

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

de causar um grande transtomo a população local, obriga a limpeza diária das

residências a Íim de evitar o acúmulo de poeira, podendo ainda provocar diversos tipos

de doença, principalmente aquelas ligadas ao sistema respiratório.

A obra será executada conÍorme o projeto e de acordo com as Normas Brasileiras

da ABNT. Todos os preços unitários têm como referência a tabela SICRO-1 região

nordeste - MA - DNIT (construção rodoviária) mês Outubro de 2019, tabela SINAPI-MA,

tendo como base o mês de Fevereiro de 202O, tabela SEINFRA (versão 23.'l). Os

preços dos serviços constantes na planilha orçamentária apresentam BDI = 24,23 o/o.

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

. Volume 0'l - Relatório do Projeto

o Volume 02 - Projeto Básico de Engenharia

O conteúdo de cada volume é descrito a seguir:

2.1. Volume 0í - Relatório do Projeto

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

projeto, o plano de execução da obra, planilha orçamentária, memória de cálculo e

acervo íotográfico. É apresentado em tamanho A4.

2.2. Volume 02 - Projeto Básico de Engenharia
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outros desenhos necessários ao perfeito entendimento do projeto. É apresentado em

tamanho A3.

2.2 INFORMATIVO DO PROJETO

O Projeto Básico de lmplantação e Pavimentação Areia Asfalto Usinado a euente

- AAUQ das localidades contempla a execução dos seguintes tipos de serviços:

. Tenaplenagem

. Pavimentação

o Drenagem Superficial

r SinalizaçãoVertical, Horizontal

. Obras Complementares

-SERVrçOS A SEREM EXECUTADOS:

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

desmobilização de equipamento, Banacão de obras e Administraçáo local;

Serviços de Terraplenagem: Escavação e carga de material de jazida, Transp.

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

fora, D.M.T. até skm, Regularização de subleito e Compactação de aterro a 100% do

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

de diâmetro até 0,'15 m.

Serviços de Pavimentaçáo: Base de solo estabilizado granulometricamente sem

mistura com material de jazida, Aquisição de CAP 50/70, Aquisição de asÍalto diluído

tipo cm 30, Aquisição de emulsão asÍáltica (RR-1C), Transporte de CAP 50/70,

Transporte de asfalto diluído tipo CM 30, Transporte de emulsão asfáltica (RR-1C),

Transporte com caminhão basculante 12,00m3 rodovia pavimentada AAUQ, lmprimação,

Pintura de ligação e Areia asfalto a quente.

Drenagem SuperÍicial: Meio-Íio (guia) de concreto pré-moldado e Execução de

sarjeta em concreto simples.

Sinalização Vertical: Fom. e implantaÉo placa sinaliz. tot.refletiva.

Sinalizaçáo Horizontal: Sinalização horizontal com tinta retro refletiva.

Limpeza Geral: Limpeza Íinal da obra.

':#fu
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. OBJETIVOS

Geral:
VISTO:

lmplementar um sistema de pavimentação e sinalizaçáo viária, na zona urbana

do Município de SÃO BERNARDO/MA, oferecendo melhor condição de tráÍego de

veÍculos e pedestres.

Específico:

Prover para a populaçáo vias trafegáveis;

Promover a melhoria nas condiçóes de conforto e segurança no trânsito do

município;

Contribuir para a manutenção do bem estar da população.

. JUSTIFICATIVA

O projeto de Sistema Viário tem por Íinalidade promovêr a população de SÃO

BERNARDO/MA uma melhor condiçao de tráfego.

2.2.1 Tenaplenagem

DeÍinida a seção transversal da rodovia a ser melhorada e a espessura total da

pavimentação asfáltica, o projeto de tenaplenagem Íoi desenvolvido visando a

determinação dos volumes de materiais a serem movimentados, a indicaçáo dos locais

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

tena, de modo a otimizar as distâncias de transportes e as interÍerências com o tráfego

usuário.

O projeto de tenaplenagem foi entáo desenvolvido a partir desta condiÉo bem

como o projeto geométrico em planta e em perfil. Em planta, foi levado em consideração

os locais obrigatórios de passagem, e em perÍil foi lançado um greide de terraplenagem.

2.2.2 Pavimentação

O projeto de pavimentação foi desenvolvldo a partir dos resultados dos estudos

realizados orientados desde o início no senüdo de buscar a localização de materiais que

permitissem a utilização, objetivando assim, a minimização dos custos de pavimentação.

Para a estrutura do pavimento foi dimensionado o seguinte:

o Revestimento em areia asfalto usinado a quente na pista de rolamento.

. O traçado atendeu as especificações do DNIT quanto as rampas e raios de

curvaturas. Foram introduzidos melhoramentos em perÍil (elevaçóes do greide),
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no raio das curvas horizontais para um melhor d UIflIÚ

plataforma e escalonamentos dos atenos existentes.

As seçóes transversais adotadas possuem uma variação na pista de rolamento

de 6,00 m a 7,00 m de largura, revestido com uma capa em areia asfalto usinado

à quente-A.A.U.Q.

Para a capa de rolamento, será adotado a areia asfalto usinado à quente -
A.A.U.Q. com espessura de 5,00 cm na pista de rolamento.

2.2.3 Drenagem Superficial

Os componentes do sistema de drenagem superÍicial, considerados no proieto,

são os seguintes:

r Meio fio de concreto;

o Sarjeta;

Para cada um desses dispositivos serão definidos os seguintes elementos:

. Seção transversal tipo;

. ltens de serviços, unidades e quantidades;

. Materiais a utilizar em cada caso-

O critério adotado na escolha de cada componente visou primordialmente,

assegurar que as águas pluviais fossêm devidamente captadas e encaminhadas para as

calhas naturais de drenagem, evitando assim o início de um processo erosivo na

plataforma da estrada ou nos taludes dos cortes e aterros.

Para o meio Ío adotou-se o critério de execução em sua totalidade. No entanto,

de modo a evitar o desperdício que representa o uso sistemático e desnecessário de

alguns componentes e o consequente reflexo Íinanceiro ao custo Íinal da obra,

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

dos dispositivos do sistema de drenagem. As condições climáticas reinantes durante o

período em que se desenvolveram os serviços de campo facilitaram essa tarefa,

evidenciando claramente os segmentos mais críticos quanto à necessidade de

drenagem superficial.

Cada componente é indicado no proieto em planilhas onde se assinalam os

elementos característicos e necessários para execuÇão.

-:::3"fu"
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2.2.4 Sinalizaçáo Vertical, Horizontal VISTO

O projeto contempla os serviços de sinalização horizontal e vertical neces

segurança dos usuários da rodovia.

2.3 RESUMO DO PROJETO

2.3.1. Considera@es Gerais

No item resumo do projeto são indicados os diferentes tipos de serviços a

executar no Projeto Básico de lmplantação e Pavimentação Asfáltica em Areia AsÍalto

Usinado à Quente (A.A.U.O.) no município de São Bemardo - MA, com extensão total

de 6.993,00 m, tais como:

. Terraplenagem

o Pavimentaçáo

. Drenagem Superficial

. SinalizaÉo Vertical, Horizontal

. Obras Complementares

O conteúdo deste capítulo objetiva permitir ao licitante um conhecimento adequado do

serviço a realizar. Assim, procurar-se-á indicar, para câda um dos grupos acima, os

diferentes tipos de serviços, as soluções concebidas, os materiais a empregar, as

distâncias médias de transportê, enfim, tudo o que possa interessar à determinaÉo dos

preços unitários dos diversos itens de serviço.

2.3.2 Carccletísticas da Regiáo
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2.3.3. Projeto Geométrico

A diretriz escolhida para os trechos selecionados, tentou levar em consideraçáo a

área de a região. O objetúo foi de facilitar o traÍego de veículos, ciclistas e pedestres

que traíegam naquela direção, proporcionando maior conforto e segurança à população
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da cidade de São Bemardo - MA, bem como, maior agili

para os veículos que venham a transitar pela região.

Os elementos básicos do projeto geometrico são os seguintes:

o Faixa de domínio 6,00 m a 7,00 m

o Velocidade diretriz ............. .................60,00 Km/h

o Declividade transversal

J§ cidade

2.3.4 Projeto de Drenagem Superficial

Os componentes do sistema de drenagem superÍicial, considerados no proieto, são os

seguintes:

. Meio fio de concreto;

Para cada um desses dispositivos seráo definidos os seguintes elementos:

. SeÇão transversal tipo:

o LocalizaÉo (estaca inicial e final);

o ltens de serviços, unidades e quantidades;

o Materiais a utilizar em cada caso.

O critério adotado na escolha de cada componente visou primordialmente,

assegurar que as águas pluviais sejam devidamente captadas e encaminhadas para as

calhas naturais de drenagem, evitando assim o início de um processo erosivo na

plataforma da via.

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

da via, nas bordas da pista de rolamento.

No entanto, de modo a evitar o desperdício gue representa o uso sistemático e

desnecessário de alguns componentes e o consequente reflexo financeiro no custo final

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

cada um dos dispositivos do sistema de drenagem. As condiçôes climáticas reinantes

durante o período em que se desenvolveram os serviços de campo facilitaram essa

tarefa, evidenciando claramente os segmentos mais crÍticos quanto à necessidade de

drenagem superficial.

Cada componente é, pois, indicado no projeto em planilhas onde se assinalam os

elementos característicos e necessários para execução.
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2.3.5. Projeto de Tenaplenagem V!STO:

Os serviços de terraplenagem têm como Íinalidade atender as especificações

técnicas vigentes, visando à realizaçáo de serviços completos de menor custo,

constando de:

. Serviços preliminares

. Caminhos de serviços

. Cortes

. Aterros

o Empréstimos

Os quantitativos estão identificados na memória de cálculo que é parte integrante do

Volume 0í - Relatório do Projeto.

2.3.5.1 . Alargamento de Cortes

Todos os codes serão alargados e rebaixados para proporcionar uma melhor

visibilidade. Os materiais resultantes serão utilizados na conÍecção dos aterros,

obedecendo às normas e especiÍicações técnicas em vigor.

2.3.5.2. Execução de Atenos

Os atenos serão executados com materiais obtidos dos cortes e dos

alargamenlos destes, complementado com materiais de empréstimos laterais com DMT

especificado na planilha orçamentária. Sua compactaçáo será de 100% do proctor

normal.

2.3.6. Projeto de Pavimentação

2.3.6.1 . Considerações Gerais

O Projeto de Pavimentaçáo foi elaborado tendo em vista a importância do

pavimento em uma rodovia. Por se tratar de uma estrutura construída após a

terraplenagem é destinada em conjunto a:

o Resistir e transmitir esforços recebidos, de forma acentuada, as camadas
inferiores.

. Melhorar as condiÇões de rolamento, no que se refere ao conforto e a segurança.

z

":#fu



PIÁ "FOLÍ{AIP

IíODÂLiDÀÜE

2.3.6.2. Natureza dos Serviços a Execular
I'

A seção transversal do pavimento é a indicada no desenho PV-0í, no ume 02

- Proieto de engenharia, onde são também assinadas as quantidades por quilômetro

dos materiais a serem empregados nas diversas camadas.

Os itens de serviço objeto de medição e pagamento são os constantes da

planilha orçamentária.

Os principais aspectos a considerar na execução dos serviços, são a seguir

destacados:

a) Localização e distribuição dos materiais a utilizar

A localizaçáo, distribuição e distâncias médias de transporte dos materiais a

utilizar nas camadas de sub-base, base e revestimento, são indicadas no desenho PV-

03.

O material betuminoso à frio (CM-30 e RR-1 C) será proveniente de Fortaleza,

com DMT=572,00 Km, até o início do trecho.

O material betuminoso a quente (CAP 50/70) será proveniente de Fortalêza, com

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

2.3.7. Projeto de Sinalização

A sinalizaçáo da avenida foi elaborada de acordo com as instruçôes atualmente

vigentes no Departamento de lnfraestrutura de Transporte.DNlT e tem como objetivo,

controlar, proteger, e orientar o trânsito da rodovia visando à segurança do usuário.

A acessibilidade da avenida foi elaborada de acordo com as instruçóes

atualmente vigentes na norma da ABNT, NBR 9050:2004, que trata da acessibilidade

aos equipamentos urbanos. Tem por objetivo facilitar a locomoção de pessoas

portadoras de necessidades especiais.

2.3.7 .1 . Sinalização Vertical

A sinalizaçáo vertical nesse trecho visa, essencialmente, a segurança do usuário

na operação da via, por isso constam de placas de regulamentação, educativas,

informativas, advertência e auxiliares.

Estas placas serão instaladas ao longo da rodovia, principalmente nos pontos de

proibida ultrapassagem, acessos importantes e travessias urbanas.

ConÍorme orientação do manual usado, as placas devem constar de:

. Uniformidade dos sinais

Uniformidade na coníecção

,:::?rfu
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. Uniformidade na cor

2.3.7.2. Sinalização Horizontal
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VISTO:

A sinalização horizontal visa, essencialmente, a segurança do usuário na

operação da via e constam de faixas e setas marcadas no próprio pavimento.

Seráo marcadas ao longo das avenidas ou Íuas em loda sua extensão.

Conforme orientação do manual de sinalização rodoviária do DNIT as faixas constam

de:

o Faixas contínuas nas bordas da rodovia, nos trechos em curvas e tangentes;

o Faixas com espaçamento de 4 x 12 no eixo da rodovia, nos trechos em
tangenles;

O material utilizado para os serviços indicados será a tinta à base acrílica durabilidade

de 2 anos.

2.4. PLANO DE EXECUçÃO DA OBRA

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

2.4.1. Serviços Preliminares

Os serviços serão iniciados com o preparo das áreas, seguindo as medidas de

controle ambiental, sobre como serão executados: acampamento, a área para estoque

de material da camada fértil das jazidas.

2.4.2. Pavimentaçào

A imprimação seÉ aplicada na plataforma de base acabada com largura de 6,00

m a 7,00 m, com taxa de 1,2 llm2 de CM-30. Para o asfalto areia usinado a quente -
A.A.U.Q., será executado com uma faixa de 6,00 m a 7,00 m de largura na pista de

rolamento.

2.4.3. Drenagem Superficial e Sinalização

Após a execução da pavimentaçáo será executado a drenagem superficial,

sinalização horizontal, sinalização vêrtical e obras complementares, com a implantação

dos meios fios, sarietas, para drenagem, pintura dê faixas, implantaçáo.
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3.0 ESPECTFICAçÔES TÉCNICAS

3.1 . lntrodução
VISTO:

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a

execução deste projeto, de modo que os matêriais, equipamentos, procedimentos para

execuçáo, controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos deverão

atender integralmente às normas para medição e execução de serviços,

complementadas pelas especificações gerais para obras rodoviárias ou, quando

nêcessária, particularização dessas e, Íinalmente, pelas especiÍicações complementares

para aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas

especificaçóes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele reÍeridos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em

contrário nestas especiÍicações.

Toda a mão de obra será fomecida pela Empreiteira, salvo disposição em

contrário nestas espêciÍicaçóes.

Seráo impugnados pela Fiscalizaçáo todos os trabalhos que náo satisfaçam às

condições contratuais Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos

impugnados logo após a oÍicialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva

as despesas deconentes dessas providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos dê

serviços a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese

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

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e Íuncionários

administrativos em número e especializaçáo compatíveis com a natureza dos serviços,

bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

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

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

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

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados

a cada serviço.
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Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obraoua
pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execuçáo, os quais serão previamente

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados,

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteraçáo do

projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a conespondente forma de

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para

alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer

solicitação de revisáo de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o

pleito futuro.

3.2. Especificaçóes Gerais

Para execução dos serviços seráo obedecidas as especiÍicações gerais para

obras rodoviárias do DNIT, conÍorme descrição abaixo:

3.2.1 . Drenagem

3.3.2.1 Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensôes 12x15x30x100cm (face

superior x Íace inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:

areia, incluindo escavação e reateno.

O meio-fio, executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia

grossa e seixo lavado ou brita), deverá ter seção trapezoidal com dimensões de"l2cm

(doze centímetros) na Íace superior e 15cm com na face inferior, 30cm (trinta

centímetros) na altura e comprimento de 70cm a 1,00m (setenta centímetros a um

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

As valas deverão ter profundidade tal que, o meio-Íio fique entenado no mínimo

I Scm (quinze centímetros).

Todo o reluntamento do meio-Íio prêmoldado deverá ser feito com argamassa de

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

3.2.2. Terraplenagem

. DNER-ES 278197 - Serviços Preliminares

o DNER-ES 279197 - Caminhos de Serviço
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. DNER-ES 281197 - Empréstimo

o DNER-ES 282i97 - Atenos
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3.2.3. Pavimentação

o DNER-ES 306i97 - lmprimação

. DNER-ES 312197 - Areia Asfalto usinado a quente

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

o DNER-EM 369/97 - Emulsão asfáltica catiônica

3.24. Obras Complementares

. DNER-ES 339/97 - Sinalização Horizontal

. DNER-ES 3/.0197 - Sinalização Vertical

. DNER-EM 368/00 - Tinta à base de resina acrílica para sinalização rodoviária

3.2.5. EspeciÍicação Particular

Nestas especificações são particularizados vários itens das especificações gerais para

serviços propostos.

3.2.5.1 EP-RA-01 Serviços Preliminares (DNER-ES 278197)

. Manejo Ambiental

Todo e qualquer entulho que poderá provocar a obstrução do sistema de

drenagem ou possibilite problemas ambientais seráo lançados em locais apropriados.

No caso de solo vegetal será estocado em local apropÍiada para posteriores

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

Na Íase de destocamento e limpeza para os serviços de tenaplenagem do corpo

estradal limitou aos espaços entre os "off-sets".
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í.0 - ELABORAçÃO DO PROJETO GRÁF|CO, ORçAMENTO, COMPOSIÇÕES
UNITÁRAS DE CUSTOS, MEMORTAL DESCRTTTVO E ESPECIFICAçOES:

Consiste na determinação do custo de uma obra de pavimentação asfáltica,
antes de sua realização, elaborado com base em documentos especíÍicos, tais como,
projetos, memorial descritivo e especificações; considerando-se todos os custos diretos
e indiretos envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar
no custo total.

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

O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional
(Engenheiro) pelo salário horário é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número
médio de horas úteis por mês durante o ano.

Os encargos sociais são de 71 ,21%, conforme especiÍicados em planilha
anexa.

As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente da execução
contratual, onde serão reembolsados à medida que ocorrem, através de comprovação
mensal. Está sendo considerada uma taxa de 3,7 4o/o do custo dos documentos
(desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia e alimentação;
comunicações interurbanas (inclusive correio e malotes); reprodução e edição (cópias e
serviços gráficos); fomecimento de fotos, mapas, etc.; processamento computadorizado
de dados; consultas a base de dados "on-line"; despesas para aprovação e inscrição

dos proietos em órgãos públicos (taxas, alvarás, impostos, emolumentos, honorários de

despachantes); seguros e fianças.

Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva náo podem ser
quantificados com precisão razoável, antes de serem iniciados, principalmente quando

envolvem diversas áreas de especialização. Diante isso, foi estimada uma taxa de

3,81% para taxas administrativas, para despesas com pessoal de apoio; faturamento do

serviço; hardware e sofhvare para aplicações técnicas e administrativas não incluídas

em contratos, manutenção e automaçáo do acervo técnico (biblioteca, arquivos

técnicos), instrumentos e equipamentos, etc.

A provisão para contingências é uma parcela aditiva do orçamento. Deve ser
estabelecida considerando-se dois tipos de fatores interdependentes: a precisão com
que é definido o escopo do trabalho e o regime de execução do futuro contrato entre o

Cliente e a Consultoria.

'"u,*#.*
cFlF^- r, í a.8ol|á-{r

u

I



PI{ , FOLIIA

PRÍJCESgÜ

$cúÂLlüA0E
Tendo em vista a natureza não determinística do

contingências deveria ser feito mediante o tratamento estatís
o cálculo das

tico de dadGãdü
prática da Consultoria e do Cliente, focalizando os diferenciais históricos entre o
Orçamento e a remuneração total eÍetivamente paga. Esse procedimento é de difícil
implementação, tendo em vista a precariedade dessa base de dados.

Enquanto não forem disponibilizados elementos que permitam o cálculo
acurado, recomenda-se adotar uma provisão de 5o/o â 11o/o para contingências. Está
sendo considerada uma taxa de 5,77% para o proieto em questão.

2.0 - BDt - BON|F|CAçÃO E DESPESAS INDIRETAS:

Estão compostos os seguintes elementos:

Despesas ou Custos lndiretos: são os custos específicos da Administração
Central, constituídos de todos os funcionários que não trabalham diretamente
com os serviços técnicos, tais como: gerente, secretária, telefonista, auxiliar de
serviços gerais, motorista, vigilâncias diversas, etc., prôlabore de diretores,
apoio técnico-administrativo e de planejamento, assessoria jurídica, materiais de
consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção,
compras, contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxariÍado central,
transporte de material e de pessoal, operação e manutenção de veículos, gastos
legais, bancários e seguros, impostos, taxas, seguros e etc.;

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de

recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de
condiçôes de financiamento de equipamentos, da comparaçáo entre custos de
estomgem e custo de compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros à
disposição da empresa, do custo de oportunidade envolvido no negocio da
empresa;

Tributos: são os impostos como PlS, PASEP, lSS, COFINS, IOF e outros;

Taxa de comercialização: são aquelas decorrentes das atividades de venda dos

serviços, isto é, preparo de concorrências, publicidade, corretagem, etc.;

. BeneÍicio ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de

oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e

tecnológica adquirida ao longo de experiências no ramo, responsabilidade pela

administração do contrato e conduçáo dos serviços através da estrutura

organizacional da empresa e investimentos na Íormação proÍissional do seu

pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio.

3.0 - APRESENTAçAO DO PROJETO EXECUTIVO

3.í - INTRODUÇÃO

A apresentação do projeto executivo deverá contemplar a seguinte documentação:

W,F§.
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Mapa de Localização do município em relação ao es
área do município e sua localização perante o estado.

Mapa do município com localização das obras pretendidas, com indicação
de acessos e localidades próximas mais importantes: Deve mostrar o
perímetro urbano do município e a localização dos trechos, onde o inicio e fim
destes, devem ser georeferenciados.

Memorial Descritivo do Projeto, com detalhes de sua concepção e
justiÍicativa técnica de solução adotada: Destina-se a definir, de maneira clara
e precisa todas as obras/serviços, materiais e processos construtivos que serão
utilizados na execução do empreendimento, estabelecendo bases seguras para a
elaboração e análise dos orçamentos e execuçáo das obras. Todas as unidades
componentes devem ser descritas de Íorma sucinta.

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

Projeto Geométrico; Deve ser, tanto quanto possível, definitivo em planta. O
perÍil deve ser o mais econômico possível, adotando a melhor distribuição dos
volumes, sempre minimizando as distâncias de transporte, porém mantendo as
características operacionais para a classe da rodovia. Desta forma, tolera-se
maior flexibilidade dos limites de conforto ao usuário, como a adoção de greides

mais próximos aos da topografia natural e rampas mais íngremes.

Projeto de Terraplenagem; deve aprofundar os estudos e melhorar o grau de

detalhamento estabelecido no projeto básico. Seu objetivo principal é o
desenvolvimento do projeto em nível final de engenharia, permitindo a

determinação dos quantitativos e do orçamento da obra com maior precisão e a
perfeita implantação da obra.

Projeto de Pavimentação: Deve constituir-se de memorial de cálculo com

resultados das investigaçóes geotécnicas e pesquisas de tráfego
complementares para cálculo do número "N" de solicitaçóes do eixo simples
padrão de rodas duplas de 80 kN, dimensionamento da estrutura de pavimento

com veriÍicação mecanicista, desenhos de seção-tipo transversal de pavimento,

planta de localização dos tipos de pavimentos, detalhes construtivos e

especificações de serviços e planilha de quantidades com orçamento dos

serviços de pavimentação.

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

Projeto de Obras Complementares (Sinalização, lntersêções, Retomo e
Acessos, se houver): Devem ser previstas atividades complementares de
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adequaçáo à segurança dos moradores locais e usuários da via, como instalação
de sinalização ind icativa da travessia de pedestres e animais, construção de
contenções, de muros de arrimo e instalação de deÍensas metálicas quando
houver espaço reseryado nos acostamentos.

Memória de Cálculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda e
qualquer parte integrante do projeto, devendo ser observados, no mínimo, o que
se segue: detalhamento dos estudos e dimensionamento da obra ou serviço,
detalhamento dos cálculos, das quantídades dos serviços, inclusive dos
materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária, memória de
cálculo das quantidades de materiais e serviços - o projeto básico deverá
apresentar a planilha de quantitativos de materiais e serviços, calculados de
acordo com as normas, especiÍicações e manuais técnicos e são de
responsabilidade do projetista. A memória de cálculo detalhada só será exigida
em caso de dúvidas quanto aos valores apresentados na planilha.

Notas de Serviços e Memória de Cálculo dos Volumes de corte e aterro: As
notas de serviço devem ser realizadas para que se materialize em campo a
seção transversal das diversas estacas e pontos notáveis da rodovia. Sendo
realizada por equipe de topografia, pode ser feita para a caracterização de
serviços de terraplanagem e para os demais serviços de pavimentação,
indicando as cotas das diversas camadas do pavimento. Os volumes de aterro e
corte devem ser feito levando-se em consideraçáo os cálculos realizados para os
elemento planimétricos e altimétricos, servindo para futura determinação de
volumes de corte e aterro da pista e para a construção do diagrama de Brückner.

Especificaçóes Técnicas: Devem ser claras e objetivas, contendo todos os
elementos necessários a caracterizaÉo dos serviços, materiais e equipamentos
a serem utilizados na obra. Devem ser especificas da obra a que se referem,

atualizada e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

ART de projeto: Deve conter os nomes dos trechos com suas respectivas
extensôes e o valor de contrato para a elaboração desse projeto.

Planilha orçamentária: Deverá ser constituída pela relação de quantidades dos

serviços a serem executâdos, máo de obra, materiais e equipamentos
empregados, com os respectivos preços unitários, subtotais e total Íinal. Os

orçamentos devem ser apresentados por unidades componentes do
empreendimento. Deve-se proceder de maneira a não haver inconsistência nos

valores, sejam por erro de cálculo ou de anedondamento. Nos casos onde a

execução da obra seja dividida em etapas, deve ser apresentada planilha

orçamentária total do emprêendimento e planilha orçamentária da etapa objeto
do pleito. Deverá ser apresentada juntamente com a planilha orçamentária a
memória de cálculo dos quantitativos.

Composições de Custos Unitários: Devem ser embasados em acordo com

Íontes de inÍormações consagradas como DNIT, SlNAP|, PlNl, etc.
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Cronograma Físico - Financeiro: Deve espelhar o tfTflT@eselado e possível
para obra, compatível com o fluxo Íinanceiro desejado. Caso o pleito se raa
uma etapa do empreendimento, deverão ser apresentados os cronogramas total
e da etapa separadamente.

. Arranjo de fotos atualizadas do local da obra, numeradas, legendadas e
identificadas em planta: Deve ser fotograíado alguns pontos dos trechos,
mostrando a situação atual dessas ruas, com a legenda de sua localização em
planta.

3.2 - APRESENTAçÃO DOS PROJETOS

Todo o material em texto deverá ser apresentado em papel tamanho 44,
digitados, com carimbo ou Íolha de rosto, contendo as informações mencionadas
contidas nos carimbos das plantas. As plantas deverão ser apresentadas em papel

tamanho 43.

Toda documentação deverá ser entregue em no mínimo 02 (duas) vias originais
de igual teor em papel Íormato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo autor ou

autores dos projetos, mencionado o número do CREA e providenciando a ART
(Anotação de Responsabilidade Técnico) correspondente e recolhida na jurisdição em
que for elaborado o projeto.

Além do material impresso, deveráo ser apresentados em meio magnético os

arquivos digitais das plantas com extensão.DWG ou .DXF, das planilhas com extensão
.XLS e dos arquivos texto com extensáo .DOC.

OBSERVAÇÃO FINAL: Este serviço teve como fonte de referência, a PlNl
(ORÇAMENTO NA CONSTRUÇÃO ClVlL, Consultoria, Projeto e Execução de

Maçahico Tisaka), bem como também, todas as leis Normas descritas acima.
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Placa de Obra t$ãÂLlIA0E (\,

VISTO;
A Contratada deverá providenciar duas placas dimênsoe§ x

2,50 m com os dizeres pertinentes à obra e outra, de acordo com o CREA, obrigatória,
mas do seu interesse. A placa de identiÍicação da obra deverá identificar tanto a
Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo
com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela
Fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, no 16 ou 18,

com tratamento oxidante, sem moldura, Íixadas em estruturas de madeira senada. As
peças deverão ter dimensões suÍicientes para suporte das placas e para suportar a ação
dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF,
devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o
fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando â mesma
obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizâr a sua
desmontagem e remoção.

Mobilização e Desmobilização

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilizaçáo
imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar inÍcio efetivo e concluir
a obra dentro do prazo contratual.

No Íinal da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalaçóes do
Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construçóes provisórias, detritos e

restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas náo se limitam
necessariamente aos seguintes:

. Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de constru@o, de

propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior

rêtirada;

. Despesas relativas à movimentaÉo de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às

suas sub.empreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior

regresso a seus locais de origem;

. Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou

determinadas pela CODEVASF, realizadas por qualquêr pessoa ligada à

empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.
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VISTÚ;

O barracáo de obras deverá ocupar uma área míniúa de 5,00x4, 00m s

instalado provisoriamente na obra para depósito de materiais e Íenamenta. Este

ambiente deverá ser executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas,

respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e as imposições dos órgãos

locais.

Ao Íinal da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações do

acampamento e canteiÍo de obras, equipamentos, construções provisórias, detritos e

restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam

necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão

indicado pela Fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execuçáo dos

serviços;

- Despesas de instalação de canteiro e demais estruturas necessárias, bem

como desinstalação e limpeza do terreno ao Íim da obra e demais serviços necessários

para a boa execução dos serviços.

- Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água,

esgoto, energia, etc.);

Para efeitos de medição será considerada apenas a proieçáo de área construÍda do

canteiro.

A entrada e energia, em baixa ou alta tensão, deverão ser executadas de acordo

com as exigências da concessionária de energia elétrica local, cabendo à contratada

tomar todas as providências necessárias ao fornecimento de energia. Na saÍda do

dispositivo de medição, deverá ser instalada uma chave geral, em caixa blindada, com

acionamento externo e de fácil acesso, a qual servirá para desenergizar as linhas em

caso de acidente. Toda fiação das instalaçóes deverá ter isolamento compatível com a

classe de tensão, não sendo admitida à utilização de Íios nus. A fiação deverá ser aérea

ou enterrada no solo, caso em que deverá ser tubulada em eletrodutos, de bitola

compatível às dos cabos passantes. Quando a Íiação Íor aérea deverá ser distribuída

em postes de madeira com altura mínima de 7,00 m, devendo a fiação flcar no mínimo a

5,50 m do solo. As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser

blindadas, com componentes de acionamenlo externo, instaladas entre 1,20 m e 1,60 m

do solo.
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itosTodas as conexões da fiaçáo com os êquipamentos

com conectores terminais e isoladas com Íita de alta tensão (autofusão), por mão-de-

obra especializada, utilizando-se equipamentos de segurança e fenamentas adequadas,

estando à rede elétrica alimentadora desenergizada. Não serão permitidas emendas em

Íiação submersa.

Administração Local

A Empresa Contratada deverá manter equipe administrativa e técnica compatível
com o nível da obra. Será obrigatória, independentemente do porte da obra, a presença
dos seguintes profi ssionais:

Engenheiro residente

O canteiro de obras será dirigido por engenheiro residente, devidamente inscrito

no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura a Agronomia da região sob a

qual esteja jurisdicionada a obra.

A condução do trabalho de construção será exercida de maneira efetiva e em

tempo integral pelo referido profissional.

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do

seu engenheiro residente, adquirida na supervisão de obras de características

semelhantes à contratada.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro

residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do

empreendimento, inobservância dos respectivos proietos e das especificações

constantes do Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico

que impliquem pronogação do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será procedido

através do engenheiro residente. Eventualmente, o contato poderá ser realizado por

outro engenheiro do quadro da CONTRATADA, desde que a mesma pertença ao seu

quadro, esteja diretamente vinculada à obra em questEio e possua autonomia para

decisões técnico-administrativas rotineiras.

Encarregado geral

O encarregado geral auxiliará o engenheiro residênte na supervisão dos

trabalhos de construçáo.
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O elemento para ocupar o cargo deverá possuir ex riência comprovada mínima

de dez anos adquirida no exercício de função idêntica, em obras de caracterí

semelhantes à conhatação.

Deverá possuir, no mínimo, grau de escolaridade média ou treinamento

especializado no SENAI.

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA e substituiÉo do

encarregado geral se o profissional possuir vício de alcoolismo ou demonstrar

incompetência para o cargo. Será considerado um aluguel de imóvel e área urbana a Íim

de ser utilizado para a guarda dos equipamentos a serem utilizados na obra.

ESPECTFTCAçÕES PARA SERVTçOS DE TERRAPLENAGEM

Escavaçáo e carga de material de jazida

Extração das matérias na jazida

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com

vistas que atendam à características especificadas.

Controle ambiental:

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas floreslais,
ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-
se à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes,
previstos no projeto, para evitar erosóes.

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e
veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de

carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada.

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizaçáo e

licenciado ambientalmente; quaisquer alteraçóes deve ser objeto de

complementaÇão do licenciamento ambiental.

Serviços iniciais:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de
jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas

características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste,

serão adequadas para servir de base para o revestimento primário.
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Obs.: A carga de terra para utilização de ateno da caixà será medida_com _

empolamento de no máximo 21o/o. A escavação será precedida da execuçáo dos
serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo.

Equipamentos:

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

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhóes
basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. Para o serviço
manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro,
luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços seráo aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta
Especificação e rejeitados ctlso contrário.

Os serviços rejêitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Citérios de mediçáo e pagamento:

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3) Não serão pagas

escavaçôes em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto ou nesta

especiÍicação, sem que seiam absolutamente necessárias.

O pagamento será efetuado por preÇo unitário contratual e conforme medição aprovada

pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários,

bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.

Condições Gerais:

A superfície a receber a camada de ateno deverá estar perfeitamente limpa e

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da

distribuição do material.

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

Servços rnicàis:

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de

1a categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base.
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Mateial de 1' categoria O material procedente da e 0AgA09o do teneno natural,

geralmente, é constituído por solo, alteração de rocha, rocha ou associaÉo dest

tipos.

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não,

com diâmetro máximo inferior a 0, '15 m, qualquer que seja o teor da umidade

apresentado.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões

basculantes 10m3.

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não

serão permitidos motoristas náo habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalizaçáo. Fica sob sua responsabilidade

os cuidados de canegamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no

veículo e no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o

transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o

transporte, será de sua inteira responsabilidade.

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o

material seja descanegado fora do local de destino ou em locais não apropriados.

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a

carga.

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se reÍere a

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras.

Todos os veículos utilizados deverão estar em condiçóes técnicas e legais de trafegar

em qualquer via pública.

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que diz

respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor

(emissóes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico.

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo

- Seguro

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original.

Execução:
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O material é transportado em caminhão

pavimentada com o DMT definido no pro.jeto.

basculante no trüUti

O matedal deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniÍormemente

distribuído, no limite geométrico da mesma, para gue não ocona derramamento pelas

bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá

ser mantido em condiÉes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou

trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de

material nas vias.

Deveráo ser utilizados caminhóes basculantes em número e capacidade compatíveis

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida.

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou

peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços são aceitos e passiveis de mediçáo desde que sejam executados de acordo

com esta especiÍicaçáo e o controle geométrico esteia dentro da faixa de tolerância

permitida, caso mntrário seráo rejeitados.

Os serviços rejeitados deveráo ser conigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de mediçáo e pagamento:

Os transportes de materiais cuja faixa de transpoíe (DMT) indicados em planta, os

mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A

unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

TranspoÉe de material - bota-fora, D.M.T. até 5km

Serviços iniciais - Bota-fora:

Sáo os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para

uso em qualquer parte do corpo estradal, ou excedentes de escavaçóes obrigatórias.

Materiais:

a) Materiais provenientes de limpeza;
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b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos atenos do corpo de açude, s

caso houver no perímetro da estrada;

c) Materiais excedentes das escavaçóes obrigatórias;

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoções do corpo da plataforma.

Equipamentos:

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela

Íiscalização.

As operações de execuçáo de bota-Íora serão executadas mediante a utilizaçáo racional

de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para

espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas fenamentas, enxadas, pás picaretas

etc.

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais.

Controle ambiental:

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser

iniciados após a obtençáo da autorização para supressáo da vegetaçáo do órgáo

ambiental competente.

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental:

- 0 desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente os limites

estabelecidos no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando

acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para garantir o isolamento, das

operaçôes de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não expor

os solos e taludes naturais à erosão;

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou

material similar, de forma a orieniar os responsáveis pelas atividades;

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos

vegetais de pequenos porte, galhadas e Íolhas;

- A critério da Íiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações

orgânicas previstas nos serviços de manutençáo ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas

indicadas.

Aceitação ou Rejeição:

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

Especificação e rejeitados caso contrário.

Os serviços rejeitados deverão ser conigidos, complementados ou refeitos.
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Execuçáo:

Antes do
VISIÚ;

inÍcio das operações de desmatamento é neóãSsári o obse rvar os

condicionantes de manejo ambiental de modo que as operaçóes de desmatamento náo

atinjam os elementos de proteção ambiental.

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e

limpeza é a área total de leito estradal.

Deverão ser retiradas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, de

acordo com o projeto de engenharia.

Tais materiais removidos devem ser transpoÍtados para locais previamênte indicados,

de modo a não causar transtomo à obra em caráter temporário ou deÍinitivo.

Citéios de mediçáo e pagamento:

O serviço de expurgo é medido em Íunção da área e da espessura da vegetaçáo

retirada.

A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km.

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraÍdo e a

respectiva dificuldade de extração, medido e avaliado no corte (volume "in natura") e a

distância de transporte perconida, entre o corte e o local de deposiçáo.

Regularização de subleito

Serviços iniciars:

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serêm pavimentados, uma vez

concluídos os serviços de Tenaplenagem.

Regularizaçáo é a operação destinada a conÍormar o leito da área transversal e

longitudinalmente, compreendendo cortes ou atenos com até 20 cm de espessura. O

que exceder os 20 cm seÉ considerado como Tenaplenagem.

Execuçáo:

A Regularizaçáo será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais

indicados no projeto, prévia e independentemente da construÉo de outra camada do

pavimento.

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura

existente na área a ser regularizada.

Após a execução de cortes, ateros e adiçáo do material necessário para atingir o greide

de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento.

Materiais:
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Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subl

Equipamentos
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Os equipamentos de compactação e mistura serâo escolhidos de acordo com o tipo de

material empregado.

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execuçáo da

regularização:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Caminhão-pipa com barra distribuidora;

- Rolos compactadores tipos péde.carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou

autopropulsores.

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Controle ambiental:

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do

estacionamento dos equipamentos.

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, para

evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural.

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos

equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubriÍicantes e/ou

combustíveis, náo seiam levados até cursos d'água.

Aceitação ou Rejeiçáo:

Após a execuçáo da regularizado do subleito, serão procedidos a relocação e o
nivelamento do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes

tolerâncias:

- t '10 cm, quanto a largura da plataforma;

- alé 20o/o, em excesso, para a flecha de abaulamento, náo se tolerando falta;

- t 3 cm em relação as cotas do greide do projeto.

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva.

Critérios de medição e pagamento:

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de

plataforma regularizada, medidos conforme projeto.
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DADENáo serão medidas as diÍerenças de cortes e/ou atenos a

tolerância.

n

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou ateno até a espessura

máxima de 20 cm em relação ao greide Íinal de tenaplenagem, a escariÍicação,

umedecimento ou aeração, homogeneização, conÍormação ê compactação do subleito,

de acordo com o pro,eto.

O pagamento será Íeito com base no preço unitário contratual, conforme medição

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a máo-de-obra e encargos necessários à sua

execução.

Compactação de aterro a í00% do proctor normal

Seruiços lnrcrais:

A operaçáo será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento

e limpeza.

Preliminarmente as execuções dos atenos deverão estar concluídas as obras de arte

coÍrentes necessárias à drenagem da bacia hidrográÍica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverão ser preÍerencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação

prévia, indicadas no projeto.

Equipamentos:

A execuçáo dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado,

atendidas às condiçôes locais e a produtividade exigida.

Para a execuÇáo dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes

equipamentos:

- Motoniveladora pesada com escariÍicador;

- Caminhão-pipa com barÍa distribuidora;

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados

ou autopropelidos;

- Grade de discos;

- Trator agrícola de pneus.

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela

fiscalização.

Execução:

As operaçóes de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes

do projeto, e compreenderão:
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