


























 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PARA PAVIMENTAÇÃO  

 

Obra: Terraplanagem, Reperfilagem e Recapeamento em CBUQ e Sinalização. 
Local: Pastor Theophil Dietschi  
Área a pavimentar: 6.764,64m² 

 
 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas têm como objetivo 
descrever materiais e técnicas aplicativas referentes a pavimentação asfáltica e para 
melhorar a Trafegabilidade Na Rua Pastor Theophil Dietschi Trecho 01, Compreendido 
entre as Ruas Coronel Alberto Schimitt e Pinheiro Machado e Trecho 02 Compreendido 
entre as Ruas Paraíba e Amazonas, no município de Não-Me-Toque/RS. 
 

 

1.  GENERALIDADES 

Serão realizados serviços de terraplanagem, reperfilagem e recapeamento em 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e Sinalização vertical e horizontal, em 
vias públicas, totalizando uma área de 6.764,64m2. 

 
1.1. Rua Pastor Theophil Dietschi Trescho 01:  

- Extensão a ser pavimentada 161,61m; 
- Largura média a ser pavimentada = 14,00m 
- Área = 2.319,29m2; 
 

1.2. Rua Pastor Theophil Dietschi Trescho 02: 

- Extensão a ser pavimentada 273,62m; 
- Largura média a ser pavimentada = 14,00m 
- Área = 4.445,35m2; 

 

2.CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

Os responsáveis pela elaboração dos Projetos Executivos deverão prever os 
contatos necessários com a Secretaria Municipal Obras e Saneamento e o Setor de 
Engenharia da Prefeitura Municipal, durante essa fase, a fim de discutir e acertar dúvidas, 
interferências, diretrizes e soluções. 

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento 
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas 
da construção.  

A contratada deverá, a juízo da Fiscalização, demolir por conta própria os serviços 
de partes de obra executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem 



 

 

como os que apresentarem vícios ou defeitos de execução, refazendo-os dentro da boa 
técnica exigida, sem ônus para a Prefeitura Municipal. 

Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados 
durante o transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente autorizada pela 

Fiscalização. 
 

 
3.PARTE INTEGRANTE DOS SERVIÇOS: 

Será de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de mão de obra, 
materiais, equipamentos e ferramentas necessárias aos serviços de execução da 
pavimentação. O transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o 
local dos serviços.  O transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços 
até os locais indicados pela Prefeitura Municipal. 
 

4. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: 

A empresa contratada é responsável pela observância de todas as leis, 
regulamentos e posturas relativas à obra e à segurança pública, além de atender às 
exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar 
serviço. 

Será exigia Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA. 
A obra deverá ser mantida limpa e livre de qualquer entulho.  
A Contratada deverá disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal, materiais 

e o que mais se fizer necessário para a execução integral dos serviços. 
A Contratada deverá fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os 

equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que forem solicitados 
pela Fiscalização, tais como: uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas 
refletivas na indumentária e outros. 

Os veículos/equipamentos, ferramentas, e materiais necessários ao bom 
desempenho dos serviços devem estar em perfeitas condições de limpeza, uso e 
manutenção, obrigando-se a Contratada a substituir aqueles que não atenderem a estas 
exigências. 
 
5. LOCAÇÃO IMPLANTAÇÃO: 

Antes da realização dos serviços de terraplenagem, deverá ser locado através dos 
elementos geométricos e/ou coordenadas geo-referenciadas apresentados nas pranchas do 
projeto geométrico elaborado. 

OBS.: A empresa contratada será responsável pelos serviços de locação. 
 

6. CAPA - PAVIMENTO FLEXÍVEL COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ)  

6.1 Limpeza do Pavimento existente 

a) Toda a superfície de pedras irregulares a serem revestidas com capa asfáltica 
deverá ser capinada, varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam retirados. A 
varredura deverá ser procedida através de vassoura mecânica ou equipamento similar, 



 

 

enquanto que a lavagem deverá ser efetuada por meio de caminhão pipa equipada de 
mangueira d’água de alta pressão. 

b) Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 
c) Quantidade prevista 9.506,24 m². 
 

6.2 Pintura de ligação sobre o pavimento existente 

c) A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material 
betuminoso diretamente sobre a superfície do calçamento existente, previamente limpo. 

d) Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica 
catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 1,00 l/m2. 
A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão 
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de 
aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras 
variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura 
não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias 
de chuva. 

 
e) O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da 

colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidas da mesma, sendo que 
após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a 
quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de 
aplicação mínima de 1,0 litro/m2 de ligante. 

f) Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

6.2- Reperfilamento 

O reperfilamento deverá ser executado com uma camada de C.B.U.Q. de 
espessura em torno de 7 (Cinco) centímetros, onde serão aplicados 1.572,68 toneladas. 

a) A superfície do calçamento existente sobre a qual será aplicada a mistura deverá 
ter sido objeto de limpeza e pintura de ligação, a qual deverá por sua vez ter sido 
submetida ao necessário período de cura. 

A descarga na pista de C.B.U.Q. será efetuada de forma a minimizar a distribuição 
da mistura, que será executada por lâmina da motoniveladora. O espalhamento da mistura 
deverá ter como objetivo a correção das depressões longitudinais e transversais, o 
enchimento de espaços ao redor das pedras irregulares do calçamento ou buracos e 
depressões da pista a ser pavimentada e, principalmente conformar a superfície de acordo 
com as declividades de projeto. 

Em conjunto com a motoniveladora deverá atuar o rolo pneumático 
autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos terão suas respectivas pressões 
internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de 
acabamento de compactação, será utilizado o rolo metálico tipo Tandem. 

b) Medição 
O CBUQ para regularização da superfície do pavimento existente será 

medido através da quantidade de mistura aplicada, em toneladas. Este controle será 
efetuado na pista através do ticket de balança. 

f) Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
 
 



 

 

6.3- Pintura de ligação sobre o reperfilamento 

a) A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material 
betuminoso diretamente sobre a superfície reperfilada existente, previamente limpo. 

b) Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica 
catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 0,8 l/m2. 
A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão 
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de 
aquecimento; as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras 
variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura 
não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10º C ou em dias 
de chuva. 

c) O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através da 
colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidas da mesma, sendo que 
após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a 
quantidade de ligante usado. O serviço será aceito, uma vez que seja atendida a taxa de 
aplicação mínima de 0,8 litro/m2 de ligante. 

d) Esta etapa de serviço é de responsabilidade da CONTRATADA. 
 

 

6.4 - Capa 

A capa será executada sobre o reperfilamento. 
a) O revestimento asfáltico (capa) consistirá de uma camada de concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.), com espessura média de 4 (quatro) 
centímetros (compactados) numa área de 9.506,24m2, perfazendo total de 912,60 
toneladas. 

b) Composição da Mistura do C.B.U.Q: A mistura da massa asfáltica do tipo 
CBUQ deverá constituir-se em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico. 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá 
estar enquadrada na faixa “A” das especificações gerais do DAER/RS, conforme quadro 
a seguir: 
  

6.5.Material: 

O material para ser utilizado no concreto asfáltico deve ter granulometria 
compreendido na faixa “A” do DAER, mostradas no Quadro 4, abaixo: 

 

Quadro 4 – Faixa granulométrica especificada para o CBUQ – Faixa A do DAER 

Peneira Percentagem Tolerância máxima 

1/2” 100 ± 6% 

3/8” 80-100 ± 6% 



 

 

Número 4 55-75 ± 6% 

Número 8 35-50 ± 4% 

Número 30 18-29 ± 4% 

Número 50 13-23 ± 4% 

Número 100 8-16 ± 3% 

Número 200 4-10 ± 2% 

 

A granulometria deve ser determinada por lavagem. As misturas dos agregados 
devem apresentar perda no ensaio de Abrasão Los Angeles máximo de 40%, perda 
máxima no ensaio de sanidade de 10%, equivalente de areia não menor de 50% e índice 
de lamelaridade máximo de 50%.  

O agregado graúdo consistirá de material do qual, no mínimo 90% em peso devem 
ser partículas tendo, pelo menos, duas faces britadas e o agregado miúdo pode ser areia, 
pó de pedra ou mistura de ambos. O mesmo consistirá de material contendo, no mínimo, 
70% em peso de partículas com, pelo menos, duas faces britadas na fração que passa na 
peneira nº 4 e fica retida na nº 8.   

Deverá ser utilizado CAP 50/70 como ligante na mistura, aditivado com dope se 
necessário. O teor mínimo que deverá ser utilizado é de 4% na mistura.  

Caso seja necessário utilizar filler, a granulometria do mesmo deve satisfazer as 
condições apresentadas no quadro 5. O "filler" peneirado a seco passante na peneira nº 
200 deverá equivaler no mínimo, a 50% da quantidade que passa na peneira, quando 
obtida por lavagem. 

 

Quadro 5 – Composição granulométrica do filler 

 

PENEIRA  % QUE PASSA  

nº 30  100  

nº 80  95-100  

nº 200  75-100  

 



 

 

A mistura deverá ser projetada pelo método Marshall, com os seguintes requisitos 
mínimos apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Características da mistura que devem ser obtidas no projeto Marshal 

       Estabilidade (kN)      Mínimo 8 

     Fluência (mm)       2 até 4 

    Vazios de ar (%)       3 até 5 

 Relação Asfalto-vazios      75 até 82 

 

6.6. Equipamento: 

São previstos os seguintes equipamentos: 

• Usina; 

• Acabadora; 

• Rolos compactadores; 

• Caminhões. 

 

6.7.Execução: 

A superfície da base que receberá a camada de concreto asfáltico deverá estar 
imprimada. No caso de ter havido trânsito sobre a superfície subjacente à camada em 
execução, será procedida a varrição da mesma antes do início dos serviços. 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico na mistura deve ser determinada 
para o tipo de ligante, empregados em função da relação temperatura / viscosidade. A 
temperatura ótima corresponde à viscosidade 85 ± 10 segundos Saybolt-Furol. Entretanto, 
não devem ser feitas misturas com o ligante a temperaturas inferiores a 107ºC e nem 
superiores a 177ºC. 

O agregado antes de ser lançado na mistura deverá ser secado e aquecido até os 
limites da temperatura de aquecimento previsto para o ligante. Em nenhum caso o 
agregado será introduzido a uma temperatura de mais de 10ºC acima da temperatura do 
material betuminoso. 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de 
aplicação, nos veículos basculantes. Quando as condições climáticas, associadas à 
distância de transporte o exigirem ou quando determinado pela Fiscalização, todas as 



 

 

cargas de mistura deverão ser cobertas por lona de tamanho suficiente para abrigar toda 
a carroceria. 

O concreto asfáltico será distribuído por vibro-acabadora, de forma tal que 
permita, posteriormente, a obtenção de uma camada na espessura indicada pelo projeto, 
sem novas adições. 

Somente poderão ser espalhadas se a temperatura ambiente se encontrar acima 
dos 10ºC e com tempo não chuvoso. O concreto betuminoso não poderá ser aplicado, na 
pista quando sua temperatura for inferior a 100ºC. 

Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas 
pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio 
de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. 
A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada 
à temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. 

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem 
com baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, 
e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 
direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo 
menos, a metade da largura rolada.  

Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja 
atingida a compactação especificada. 

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca 
de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As 
rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da 
mistura nos pneus. 

As juntas longitudinais de construção, no caso de execução de duas ou mais 
camadas sucessivas de concreto asfáltico, deverão ficar desencontradas e separadas de no 
mínimo 20 cm. 

Nas emendas de construção, tanto longitudinais como transversais, entre 
pavimentos novos ou entre pavimentos novos e velhos, deverão ser cortadas de modo a 
se obter juntas verticais, sem bordos frouxos ou arredondados pela compactação, ou, 
ainda, para o caso de pavimentos velhos, bordos novos e recentes. 

Antes de se colocar mistura nova adjacentes a uma junta cortada, ou a um 
pavimento antigo, aplicar-se-á à superfície de contato uma camada fina e uniforme do 
mesmo material betuminoso empregado na mistura. 

Os revestimentos recém-acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o 
completo resfriamento. 

 



 

 

6.8.Controle Tecnológico: 

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório obedecendo a 
metodologia indicada pelas normas da ABNT ou do DAER-RS. 

    O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte: 

- 2 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia; 

- 1 ensaio de desgaste Los Angeles, por mês ou quando houver variação da 
natureza do material; 

- 1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m3; 

- 1 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por dia; 

- 1 ensaio de granulometria do material do enchimento ( filler ), por dia. 

 

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, 
depois da passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A porcentagem 
de ligante poderá variar, no máximo, ±0,3% da fixada no projeto. 

Será procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados resultantes 
das extrações citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, 
enquadrando-se dentro das tolerâncias específicas do Quadro 4. 

Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um 
dos itens abaixo discriminados: 

a) do agregado, no silo quente da usina; 

b) do ligante, na usina; 

c) da mistura betuminosa, na saída do misturador da usina; 

d) da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem, na pista. 

 

Em cada caminhão, antes da descarga, será feita, pelo menos, uma leitura da 
temperatura. As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente. 

Dois ensaios Marshall, no mínimo, com três corpos de prova cada, devem ser 
realizados por dia de produção da mistura. Os valores de estabilidade e de fluência 
deverão satisfazer as especificações no Quadro 5. As amostras devem ser retiradas após 
a passagem da acabadora e antes da compressão. 

O controle de compressão da mistura betuminosa deverá ser feito, 
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraídos da 
mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. Deve ser realizada uma 
determinação, cada 100 m de meia pista, não sendo permitidas densidades inferiores a 
95% da densidade do projeto. O controle de compressão poderá também ser feito, 
medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-



 

 

as com as densidades aparentes de corpos de prova moldados no local. As amostras para 
moldagem destes corpos de prova deverão ser colhidas bem próximo do local onde serão 
realizados os furos e antes da sua compressão. A relação entre estas duas densidades não 
deverá ser inferior a 100%. 

Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista, ou 
pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da 
mistura. Admitir-se-á variação de ±10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e 
até 5% de redução de espessura, em 10 medidas sucessivas. 

A superfície acabada não deverá apresentar depressões superiores a 0,5 cm, entre 
dois pontos quaisquer de contato, quando verificada através de uma régua de 3,00 m e 
outra de 1,00 m, colocadas paralelamente em ângulo reto da pista, respectivamente. 

 

 

7. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Conforme as Instruções de Sinalização do Conselho Nacional de Transito - 
CONTRAN – 2007 - Volume I e Volume II, a sinalização vertical tem por finalidade 
controlar o trânsito a partir de placas e painéis sobre as faixas ou ainda em pontos 
laterais das pistas de circulação.  

 

a) Placas de regulamentação: 
1. Placas de formato circular com diâmetro de 50 cm do tipo “velocidade 

máxima”. 
 

b) Placa de advertência: 
1. Placa de formato retangular com dimensões de 40x60cm com indicação de 
“faixa de segurança” 

 

7.1.Materiais 

- Chapas de Aço 

As placas de sinalização serão constituídas de chapas metálicas em aço, cortadas 
nas dimensões previstas no projeto e com o material de acabamento especificado. As 
formas, dimensões e cores estão definidas no anexo II do Regulamento do Código 
Nacional de Trânsito e detalhadas na planta em anexo.  

As chapas deverão ser confeccionadas em aço laminado a frio n.º 18 e deverão 
ter os cantos      arredondados, exceto as placas de formato ortogonal. 

 

- Material de acabamento 



 

 

As placas antes de serem pintadas deverão ser submetidas a uma decapagem por 
processo químico e suficientemente lavadas e secas em estufas de modo a remover 
qualquer resíduo de produto químico. 

A seguir, a chapa metálica receberá uma demão de “Primer“ à base de “Epoxi“. 
A face principal da placa será revestida com uma película refletiva com esferas inclusas, 
não podendo apresentar rugas, bolhas ou cortes. No verso da placa será aplicada uma 
demão de tinta esmalte sintético na cor preta semi-fosca. 

 

- Suportes: 

O suporte é constituído por um tubo metálico com um comprimento de 3,0m 
para a sustentação das placas de regulamentação, advertência e indicativas de serviços 
auxiliares. 

Esta peça metálica ou poste será confeccionada de um tubo de aço galvanizado 
a quente, tendo a altura de 3,0m, diâmetro de 6,35cm e espessura da parede do tubo de 
3,0mm. As extremidades superiores deverão ser fechadas por tampa soldada de aço 
galvanizado de espessura 5,0mm. 

A placa será fixada no tubo de sustentação através de dois parafusos, um 
superior e o outro inferior, distantes entre si de 44,0cm. Tanto o parafuso superior como 
o inferior deverão estar afastados da extremidade da placa de 3.0cm.  

- Fixação 

 A fixação do poste tubular deverá ser realizada com uma primeira camada de 
concreto-magro de seção circular de 30,0 cm de diâmetro e 50,0cm de profundidade 
seguido por uma camada de aterro e pedra compactado com 20,0cm de altura. 

A fixação do suporte n°1 deverá se situar a 55,0cm de distância do meio fio ao 
eixo do poste. A altura inferior das placas fixadas por este tipo de suporte deverá se 
situar a 2,00m com relação ao solo 

 

8. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de 
dispositivos auxiliares implantados no pavimento seguindo indicações contidas do 
CONTRAN – Volume IV -2007.  

 

8.1.  Pintura por processo mecânico 

            Conforme projeto elaborado tem-se a demarcação do eixo da pista, dividindo-a 
em duas faixas de rolamento. Em toda a extensão do trecho foram projetadas no eixo 
da pista duas faixas de sinalização com pintura contínua, com largura de 10cm e 



 

 

afastamento entre elas de 12,0cm, na pintura de Delimitação e Controle de 
Estacionamento, deverá ser respeitadas e sinalizadas as entradas de veículos com uma 
faixa paralela com a da pista de rolamento com espessura de 10cm. Esta pintura deverá 
ser realizada com equipamento mecanizado e autopropelido. 

 

8.2  Pintura por processo manual 

O projeto elaborado contempla a pintura, sobre a pista pavimentada, de faixas 
de segurança para pedestres e faixa de retenção para os veículos. Esta pintura, depois 
de demarcada na pista, seguindo as medidas estabelecidas no projeto, deverá ser 
executada manualmente. 

 

8.3.   Materiais de pintura 

A tinta a ser aplicada na sinalização horizontal deve ser refletiva contendo 
microesferas de vidro de base acrílica e definida pelo DNIT como “tinta de 2 anos de 
duração“ (tinta- nobre). 

O material que compõe a tinta deve se consistir de uma mistura bem 
proporcionada de resina, pigmentos e cargas, solventes e aditivos, formando um 
produto líquido com características termoplásticas, de secagem física, e sem reações 
químicas prejudiciais ao pavimento. 

A cor da tinta a ser aplicada deve ser branco-neve e amarelo âmbar, de 
conformidade com os padrões rodoviários, com tonalidade inalterável. 

         A tinta deve recobrir perfeitamente o pavimento, ter uma membrana com 
espessura mínima de 0,6mm contendo em ambas as cores microesferas de vidro. 
Depois de aplicada deve estar seca, no máximo, dentro de 30 minutos. A pintura deve 
ser realizada sob condições de temperatura ambiente variando entre 3ºC e 40ºC e o 
teor de umidade do ar não deve ser superior a 90%. 

O material a ser aplicado deverá apresentar uma durabilidade mínima de 2 anos 
quando  submetido a um tráfego mínimo de 20.000 veículos/dia. 

As dimensões e espaçamentos das demarcações estão detalhados em planta 
anexa. 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

1. Toda e qualquer alteração decorrentes de fatores não previstos ou só evidenciados 
durante o transcorrer da obra somente poderá ser iniciada se previamente 
autorizada pela Fiscalização. 

2. Todas as despesas relativas à execução dos serviços contratados, tais como: 
materiais, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, impostos, 
taxas, encargos sociais e etc 



 

 

 

 

3. Os serviços rejeitados pela Fiscalização, devido ao uso de materiais que não sejam 
os especificados e/ou materiais que não sejam classificados como de primeira 
qualidade, considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, 
com o emprego de materiais aprovados pela Fiscalização e com mão-de-obra 
qualificada, em tempo hábil, para que não venham a prejudicar o prazo de entrega 
dos serviços, arcando a Contratada com o ônus decorrente do fato. 

4. Todos os serviços e recomposições, não explícitos nestas especificações, mas 
necessárias para a execução dos serviços programados e ao perfeito acabamento 
das áreas existentes, e que resultem num todo único acabado, serão de 
responsabilidade da Contratada. 

5. Durante a execução da obra, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros 
obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de 
construção civil, nos termos da legislação pertinente em vigor, em especial a NR-
18. 

6. Antes de iniciar a obra, deverá ser realizada uma reunião entre a contratada e a 
fiscalização da prefeitura para esclarecimentos que se fizerem necessários sobre 
aspectos de execução da obra. 

7. Quando ocorrer a falta de definição precisa no projeto, no que diz respeito a 
modelos, tipos, qualidades ou dimensões dos materiais, a contratada efetuará 
consulta à fiscalização. 

 

 

                                                     Não-Me-Toque/RS, 17 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

TEODORA B. S. LÜTKEMEYER                                   ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA  
    PREFEITA MUNICIPAL                                                 Engenheiro Civil e Geomensor 

 CREA/RS 197303 COD. INCRA YCOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ nas Ruas Pastor Theophil Dietschi 

ÁREA: 6.764,64m2

BDI 24,23%
MAT. M. OBRA total VAL. TOTAL

1 MICRODRENAGEM
1.1 Adequação de caixa coletora boca existente m2 6,00               175,00             75,00                   250,00           1.500,00                  

1.500,00                  
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM)

2.1 Limpeza e lavagem da pav. Existente p/ execução da pintura de ligação e reperfilagem m2 6.764,64        0,68                 0,45                     1,13               7.644,04                  
2.2 Pintura de ligação com RR-1C inclusive material e transporte (p/reperfilagem) m2 6.764,64        0,75                 0,50                     1,25               8.455,80                  
2.3 Transporte do CBUQ p/ Reperfilagem, adotando uma média de 21km da usina até o lançamento tonxkm 21.527,73      0,40                 0,26                     0,66               14.208,30                
2.4 Carga, manobras e descarga de CBUQ p/ reperfilagem ton 1.025,13        1,70                 1,14                     2,84               2.911,37                  
2.4 Reperfilagem  Trecho 01 e= 5,00cm compactado em CBUQ, incluso material e aplicação ton 278,31           177,56             118,37                 295,93           82.360,28                
2.5 Reperfilagem Trecho 02 e= 7,00cm compactado em CBUQ, incluso material e aplicação ton 746,82           177,56             118,37                 295,93           221.006,44              

336.586,23              
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA)

3.1 Pintura de ligação com RR-1C inclusive material e transporte m2 6.764,64        0,93                 0,62                     1,55               10.485,19                
3.2 Transporte do CBUQ, adotando uma média de 21km da usina até o lançamento km/ton 13.637,61      0,40                 0,26                     0,66               9.000,82                  
3.3 Carga, manobras e descarga de CBUQ p/ capa asfáltica ton 649,41           1,82                 1,21                     3,04               1.971,48                  
3.4 Capa asfáltica em CBUQ, e=4,00cm compactado, incluso material e aplicação ton 649,41           177,56             118,37                 295,93           192.179,90              

213.637,39              
4 SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES

4.1 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm Linha dupla contínua (LFO-3) m2 107,28           15,00               6,40                     21,40             2.295,79                  
4.2 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm Linha de bordo (LBO) (estacionamento) m2 88,80             15,00               6,40                     21,40             1.900,32                  
3.3 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm Inscrições no pavimento "Pare" "Deficente" 'Idoso" m2 30,96             15,00               6,40                     21,40             662,54                     
3.4 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm faixa de segurança m2 67,80             15,00               6,40                     21,40             1.450,92                  
3.5 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm faixa de retenção m2 12,50             15,00               6,40                     21,40             267,50                     
3.6 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm na ondulação m2 16,50             15,00               6,40                     21,40             353,10                     
3.7 Tachões Bidirecionais Amarelo unid 160,00           17,36               7,44                     24,80             3.968,00                  
3.8 Ondulações Transversais Tipo II em CBUQ compactado,  incluso material e aplicação ton 12,45             177,56             118,37                 295,93           3.684,33                  
3.9 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00 ondulações na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m² unid 2,00               320,00             180,00                 500,00           1.000,00                  

3.10 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00 ondulações Á 50m na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m2 unid 2,00               320,00             180,00                 500,00           1.000,00                  

3.11 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00 Faixa de pedestre na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m3 unid 5,00               320,00             180,00                 500,00           2.500,00                  

3.12 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00  Faixa de pedestre Á 50m na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m3 unid 2,00               320,00             180,00                 500,00           1.000,00                  

3.13 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00  Pasagem de Escolares  dimensão 0,60x1,00m A=0,60m4 unid 2,00               320,00             180,00                 500,00           1.000,00                  
3.14 Placa "40 km/h"  Ø 50 cm. Aço n 18, sup aço Ø 60 mm h 3,50m unid 2,00               320,00             180,00                 500,00           1.000,00                  
3.15 Parada obrigatória R-1 Ø 50 cm. Aço n 18, sup aço Ø 60 mm h 3,50m unid 2,00               320,00             180,00                 500,00           1.000,00                  
3.16 Placa Estacionamento para Deficiente Físico aço n° 18 0,60x1,00m suporte metálico 2''x3,50m unid 1,00               320,00             180,00                 500,00           500,00                     
3.17 Placa Exclusivo para Idoso aço n° 18 0,60x1,00m suporte metálico 2''x3,50m unid 1,00               320,00             180,00                 500,00           500,00                     

24.082,50                
575.806,12        

Não-Me-Toque/RS 17 de novembro de 2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

André Oliveira da Silva 
Engenheiro Civil e Geomensor

VAL. UNIT.

Subtotal

Subtotal

TOTAL

             Teodora B. S. Lütkemeyer                  
                    Prefeita Municipal                                                        

Subtotal

Subtotal

CREA/RS 197304 COD. INCRA YCOC

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.



OBRA: Pavimentação asfáltica com CBUQ nas Ruas Pastor Theophil Dietschi 

ÁREA: 6.764,64m2

PRAZO DE EXECUÇÃO
ITEM DISCRIMINAÇÃO R$ % R$ % R$ %

1 MICRODRENAGEM
1.1 Adequação de caixa coletora boca existente 1.500,00       100 1.500,00           0,26              
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (REPERFILAGEM) -                -         -                  -           

1.1 Limpeza e lavagem da pav. Existente p/ execução da pintura de ligação e reperfilagem 7.644,04       100,00   -                  7.644,04           1,33              
1.2 Pintura de ligação com RR-1C inclusive material e transporte (p/reperfilagem) 8.455,80       100,00   -                  -                  8.455,80           1,47              
1.3 Transporte do CBUQ p/ Reperfilagem, adotando uma média de 21km da usina até o lançamento 14.208,30     100,00   -                  -                  14.208,30         2,47              
1.4 Carga, manobras e descarga de CBUQ p/ reperfilagem 2.911,37       100,00   -                  -                  2.911,37           0,51              
1.5 Reperfilagem  Trecho 01 e= 5,00cm compactado em CBUQ, incluso material e aplicação 82.360,28     100,00   -                  82.360,28         14,30            
1.6 Reperfilagem Trecho 02 e= 7,00cm compactado em CBUQ, incluso material e aplicação 221.006,44   100,00   221.006,44       38,38            
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CAPA) -                -         -                  -           

3.1 Pintura de ligação com RR-1C inclusive material e transporte -                -         10.485,19       100,00     -                  10.485,19         1,82              
3.2 Transporte do CBUQ, adotando uma média de 21km da usina até o lançamento 9.000,82         100,00     -                  9.000,82           1,56              
3.3 Carga, manobras e descarga de CBUQ p/ capa asfáltica 1.971,48         100,00     -                  1.971,48           0,34              
3.4 Capa asfáltica em CBUQ, e=4,00cm compactado, incluso material e aplicação 192.179,90     100,00     -                  192.179,90       33,38            
4 SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES

4.1 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm Linha dupla contínua (LFO-3) 2.295,79         100,00       2.295,79           0,40              
4.2 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm Linha de bordo (LBO) (estacionamento) 1.900,32         100,00       1.900,32           0,33              
4.3 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm Inscrições no pavimento "Pare" "Deficente" 'Idoso" 662,54            100,00       662,54              0,12              
4.4 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm faixa de segurança 1.450,92         100,00       1.450,92           0,25              
4.5 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm faixa de retenção 267,50            100,00       267,50              0,05              
4.6 Sinalização horizontal com tinta acrílica com microesferas de vidro e=0,6mm na ondulação 353,10            100,00       353,10              0,06              
4.7 Tachões Bidirecionais Amarelo 3.968,00         100,00       3.968,00           0,69              
4.8 Ondulações Transversais Tipo II em CBUQ compactado,  incluso material e aplicação 3.684,33         100,00       3.684,33           0,64              
4.9 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00 ondulações na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m² 1.000,00         100,00       1.000,00           0,17              

4.10 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00 ondulações Á 50m na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m2 1.000,00         100,00       1.000,00           0,17              
4.11 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00 Faixa de pedestre na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m3 2.500,00         100,00       2.500,00           0,43              
4.12 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00  Faixa de pedestre Á 50m na pista dimensão 0,60x1,00m A=0,60m3 1.000,00         100,00       1.000,00           0,17              
4.13 Placa retangular sup.aço ø 60mm h=3,00  Pasagem de Escolares  dimensão 0,60x1,00m A=0,60m4 1.000,00         100,00       1.000,00           0,17              
4.14 Placa "40 km/h"  Ø 50 cm. Aço n 18, sup aço Ø 60 mm h 3,50m 1.000,00         100,00       1.000,00           0,17              
4.15 Parada obrigatória R-1 Ø 50 cm. Aço n 18, sup aço Ø 60 mm h 3,50m 1.000,00         100,00       1.000,00           0,17              
4.16 Placa Estacionamento para Deficiente Físico aço n° 18 0,60x1,00m suporte metálico 2''x3,50m 500,00            100,00       500,00              0,09              
4.17 Placa Exclusivo para Idoso aço n° 18 0,60x1,00m suporte metálico 2''x3,50m 500,00            100,00       500,00              0,09              

TOTAL PERÍODO 338.086,23   58,72     213.637,39     37,10       24.082,50       4,18           575.806,12       100,00          

TOTAL GERAL 338.086,23   58,72     551.723,62     95,82       575.806,12     100,00       575.806,12       100,00          

Não-Me-Toque, 17 de novembro de 2015

André Oliveira da Silva 
Engenheiro Civil e Geomensor

CREA/RS 197304 COD. INCRA YCOC

1º QUINZENA 2º QUINZENA TOTAL ACUMULADO3º QUINZENA

                      Prefeita Municipal                                                        
                 Teodora B. S. Lütkemeyer                                                








