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1. MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO,
MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO COM P/|\RALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BLOCO INTERTRAVADOS DE CONCRETO
E AREIA DE ASFALTO A FRIO (AAUF) - DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS NO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ELEMENTOS
TÉCNICOS CONSTANTES NESTE PROJETO BÁSICO EDEMAIS ANEXOS '

Considerando o disposto na lei n** 8.666/93, apresento a seguir estudos preliminares contendo

elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração diante de orçamento

detalhado, considerando as especificações do(s) bem (ns) e/ou serviço(s) a ser(em) adquiridos(s)

a preços praticados no mercado.

1.1 APRESENTAÇÃO
I

Este memorial tem po^ objetivo descrever os serviços a serem executados no projeto de
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BLOCO INTERTRAVADO
DE CONCRETO E AREIA DE ASFALTO A FRIO (AAUF) DE DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E

POVOADOS DA CIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS. O Projeto a seguir tem como finalidade promover
a melhoria nos serviços oferecidos a promovendo a melhoria |na qualidade de vida,
proporcionando uma melhor locomoção do acesso ao município SÃO JOÃO DOS PATOS.

1.2 OBJETO

o presente Plano de Referência destina-se, sob a forma de execução indireta e regime de

empreitada por preço unitário, à contratação de empresa de engenharia civil para a execução
de serviços REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BLOCO
INTERTRAVADO DE CONCRETO EAREIA DE ASFALTO A FRIO (AAUF) DEDIVERSAS RUAS DASEDE,

DISTRITOS E POVOADOS DA CIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS, conforme as características e
especificações descritas neste Projeto Básico.

1.3 JUSTIFICATIVA

Oprojetoemquestãovisa melhorar as ruaspavimentadas com paralelépípedo na cidade de SÃO
JOÃO DOS PATOS, visando assim ruas sem obstáculos e com buracos; proporcionando a todos
os moradores da cidade uma melhor locomoção dos veículos que transitam.

I i
1.4 - UNIDADE REQUISITANTE

A Unidade Requisitante do objeto pretendido é a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.5 -LOCALDE EXECUÇÃO DO SERVIÇO '

Os serviços de REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, BLOCO
INTERTRAVADO DE CONCRETO EAREIA DE ASFALTO AFRIO (AAUF) DEjDIVERSAS RUAS DA SEDE,
DISTRITOS E POVOADOS DA CIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS

1.6 PRELIMINARES
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Estas projeto têm por objetivo fixar as condições gerais que serão obedecidas
execução das obras; apresentar normas de execução dos serviços, qualidade e a

j I

materiais que serão utilizados na obra. [

1.7 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
I,

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas em vigor da
ABNT e Concessionárias de serviços públicos. Na ausência das norjmas supra mencionadas
aplicar-se-ão, no caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelo fabricante. Os
materiais e equipamentos serão de primeira qualidade, bem como| será empregada a mais
apurada técnica na execução das obras. Não será admitida, na obra, |a aplicação de materiais,
equipamentos usados ou diferentes dos especificados. Todos os equipamentos, materiais e

providências que, porvjentura, demandem maior tempo para instalação ou fornecimento,
deverão ser providenciados pelo construtor, em tempo hábil, j|visando não acarretar
descontinuidade na evolução da obra, em qualquer de suas etapas. Quando não houver razões
ponderáveis e relevantes para a substituição de determinado material e/ou equipamento,
anteriormente especificado por outro, o construtor deverá apresentar, por escrito, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a proposta de substituição, instruindo-a com os

motivos que determinaram a solicitação.

Asubstituição somentejserá efetivada se aprovada pela fiscalização,|rião implicando em ônus
adicionais e resultando em melhoria técnica ou equivalência comprovada, a critério da

J ] ' Ifiscalização da Prefeitura. Aforma de apresentação destas especificações e demais elementos
fornecidos, não poderá ser alegada, sob qualquer pretexto, como motivo de entendimento

parcial ou incompleto ^por parte dos licitantes. As taxas cobradas |pelas concessionárias de
serviços públicos (água! luz, telefone), a título de regularização das instalações provisórias ou

1 I
definitivas, serão consideradas encargos da empresa contratada. ;

Os casos onde não couber a aceitação pelos órgãos públicos competentes e concessionárias de
serviços são de exclusiva responsabilidade da empresa executante, cabendo à mesma os ônus
ou encargos decorrentes de erros, imperfeições enão conformidadesjque obstruam aobtenção
da referida aceitação. |A execução de obras eserviços por empresas subcontratadas não
excluem, em qualquefj hipótese, a responsabilidade da construtora, visto que, perante a
fiscalização do Município, a mesma será a única responsável pelas obras e serviços.

slícação dos

- PROCEDÊNCIAS DOS CASOS

nica

Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas dimensões em escala, prevalecerão
as primeiras, e em caso de divergência entre as especificações e

l|
consultada a fiscalização. Nenhuma modificação poderá ser feita nos

òs 'demais projetos será

projetos, sem aprovação.

por escrito, da fiscalização. Em caso de dúvida, quanto à interpretação dos projetos ou destas
especificações, serão jconsultados os técnicos designados pela jPrefeitura. Em caso de
divergências entre o projeto arquitetônico e os demais, prevalecerá o primeiro.

1.9 -ADMINISTRAÇÃO DA OBRA i

• I '
A construtora deverá -manter na obra um preposto, com conhecimentos que lhe permitam
conduzir com perfeição a execução de todos os serviços, bem como funcionários na quantidade
suficiente parao bom andamento da obra. I
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As normas, projetos de normas, especificações aprovados pela ABNT, bem con

legislação em vigor, referentes a obras de infraestrutura urbana, será parte Integn

memorial, como se nelas estivessem transcritas. Estas especificações são compi

pelos projetos e detalhes de execução, devendo ser Integralmente obedecidas. E

divergências, prevalecerão:

• As especificações estabelecidas sobre os desenhos;

1 I
• As cotas assinaladas sobre as dimensões medidas em escalas;

I I
• Os desenhos de maior escala sobre os de menor escala. !

nte deste

mentadas

deuBrjca

1.10 - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ;

Caso haja necessidade de projetos complementares;
I I

As licenças e suas prorrogações; |

AART de execução; |
1 I >

I

Autorizações quando necessário de órgãos que virá a intervir no projeto;

1 '
Todas as providências junto aos órgãos públicos, institutos de previdência e

concessionárias de serviços públicos, cumprindo quaisquer formalidades e sanções exigidas,

desde que digam respeito à obra ou a sua execução; i >
I I

• Apresentação de toda a documentação fiscal para liberação de pagamentos;

• Entregar a obra limpa.

1.11 -VIGÊNCIA DO

O prazo de vigência do

CONTRATO

contrato inicia-se a partir de assinatura da ordem de serviço.

1.12 - MEDIÇÃO EPAGAMENTO
I I
I ';

As medições e pagamentos dos serviços executados serão efetuados dè acordo com as unidades
utilizadas na planilha orçamentária, respectiva a cada serviço, ou seja| metro quadrado, metro
linear, metro cúbico, etc. O custo de cada serviço previsto em planilha orçamentária incluem
todas as despesas para execução do calçamento, tais como |materiais, mão-de-obra,
equipamentos, ferramentas, leis sociais.

Fica a cargo de a empresa encaminhar documento à prefeitura solicitando medição dos serviços

realizados, a liberação só acontecerá após fiscalização in loco

1 - - ;
dos técnicos da Prefeitura Municipal SAO JOÃO DOS PATOS. Fazendo sempre necessário

executar os serviços para posterior pagamento. Será necessário' que seja observado o

cronograma físico-financeiro, pois as liberações terão obrigatoriedade de cumprir em
quantidades as mediçõjes propostas ecaso haja necessidade de maisjálguma medição adicional
a empresa contratada deverá arcar com os ônus dos serviços

1.13 -VISTORIA
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Será facultado às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente

identificados, vistoriar ps locais de execução dos serviços.
Embora não seja obrigatória a visita ao local da obra, é recomendável que a COrjTKAiAü/v^íca
realize a vistoria antes de apresentar a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer

alegações posteriores por desconhecimento das condições existentes.

Caso a vistoria seja tjealizada por arquiteto, engenheiro civil oujtécnico em edificações,
devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, autorizados pela empresa licitante para esse fim e
serão acompanhados por servidor designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura SÃOJOÃO DOS PATOS. j '
Asempresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA (conforme modelo do anexo), atestando que
vistoriou o local de execução de serviços para identificarem as características especiais e
dificuldades que, poijventura, possam existir na execução dos [trabalhos, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das'condições sobre os locais

1 I I
pertinentes à execução dos serviços. O agendamento da vistoria .deverá ser previamente

marcado. i
' 1

O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-

seatéo dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. '

1.14 -ESTIMATIVADE CUSTO !•
I l!

A planilha foi elaborada pela Engenheira Civil do município, tendo por limite máximo os custos

das tabelas SINAPI-COMPOSIÇÕES C/DESONERAÇÃO DE DEZEMBRdJdE 2020. Os Benefícios e
Despesas Indiretas - BDI máximo utilizado é de 25,00%, podendo o variar para menos, conforme

o serviço (segundo fórrnuiae parâmetros estabelecidos pelo Acórdão;2622/2013-TCU-Plenário).

1.15 -PRAZOS

Os serviços deverão ser concluídos no prazo máximo de 360 (Trezentos e sessenta) dias

consecutivos, acontar jdo recebimento da Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE. Em
conformidade com os artigos 73 a 76 da lei 8.666/93 modificada pela lei 8.883/94, mediante
recibo, oobjeto da licitação será recebido em duas etapas: |

I I
• Provisoriamente, mediante termo circunstanciado emitido pelo responsável

pelo acompanhamento e fiscalização, em até 30 (trinta) dias, a contar da

comunjcação escrita da CONTRATADA de conclusão dòs serviços;
• Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o

decurso do prazo de observação, vistoria e adequação das pendências

constantes do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto

aos termos contratuais, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, a contar do

recebimento provisório.

Aentrega do objeto pela CONTRATADA e seu recebimento pela Secretaria Infraestrutura SÃO
JOÃO DOS PATOS não implicam na sua aceitação definitiva, que'será caracterizada pela
atestação da nota fiscal/fatura correspondente.

1.16 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
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Os serviços serão fiscalizados por um servidorou comissão de servidores da secretaria
1 I'de infraestrutura e serviços urbano, designado pela CONTRATANTE|para essa finali

terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientaçãa_gejal^
acompanhamento efiscalização da execução contratual. ! L,— ^t>rica

ÀFISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições:

• Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração,

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato;

Acompanhar a

P0I,HA ri"
municipal

dade, que

execução dos serviços e atestar o recebimento definitivo, e indicar as

ocorrências verificadas; 1|| ^
• Encaminhar à Secretaria Municipal de Infraestrutura os documentos que relacionem as

ocorrências que impliquem multas a serem aplicadas à CONTRATADA;

• Manter organizado e atualizado um sistema de controle 'êm que se registrem as
ocorrências ou,os serviços descritos de forma analítica; ''

I I'• Em caso de dúv^idas quanto à interpretação das especificações^ será sempre consultada
a FISCALIZAÇÃO, sendo desta o parecer definitivo. Aação da FISCALIZAÇÃO não exonera
aCONTRATADy^ de suas responsabilidades contratuais. Apresença da FISCALIZAÇÃO
durante a execução dós serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no

desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou co-responsabilidade
com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços,

na forma da legislação em vigor. I

I !•As dúvidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer projetos/serviços, bem como as
tomadas de decisões lèvadas ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO, serão tomadas em até 36
(trinta e seis) horas após a FISCALIZAÇÃO tomar ciência do ocorrido e/ou solicitação,
principalmente se a decisão exigir pesquisa de campo ou técnico-científica ou outra razão alheia
a sua vontade que impossibilite decidir naquele momento. Todas ás dúvidas deverão estar
devidamente anotadas eencaminhadas àFISCALIZAÇÃO. |í
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |

2.1 CONDIÇÕES GERAIS

• OBJETIVOS

O presente caderno de

de qualidade exigidas
especificações tem por objetivo descrever as características técnicas e

para os serviços ora em contratação, assim como, fornecer aos

proponentes, elementos para a preparação das propostas.

estabelecendo normas

serviços.

e métodos de execução, que deverão ser adotados no decorrer dos

Os serviços a serem executados deverão obedecer ao projeto, não sendo considerada pela
contratante, qualquer alegação que a contratada venha a fazer, relativas às dificuldades não
previstas pelos mesmos na elaboração de suas propostas. A contratada deverá efetuar
pesquisas, observaçõesj elevantamentos, nos locais das obras, que| deverão ser levados em
consideração na composição dos preços propostos.

2.2 NORMAS TÉCNICAS
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Todas as normas técnicas da ABNT, inclusive suas últimas revisões e projetos de no

parte integrante destas especificações, devendo acontratada ter conhecimento epj),

MA
FOLHA fi". 10

mas, fazem

ssuircópia,

daquelas que se relacionam com os serviços, a serem contratados, nos seus escritórios de obfáM^rica

Na ocorrência de divergência entre os documentos que compõem^ estas especificações e os
projetos, a fiscalização é a única eleita para dirimir as dúvidas, tomando partido daquela

informação que melhor atenda a qualidade e segurança da obra. |

2.3 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

Todos os materiais para uso na obra deverão ser obrigatoriaménte, novos, de primeira
qualidade e satisfazerem as condições estabelecidas no projeto e especificações
correspondentes.

O uso de quaisquer materiais somente se processará após vistoria e liberação por parte da

fiscalização, a quem cabe rejeitar seu(s) emprego(s), quando em desacordo com as exigências
destas especificações. Os materiais, rejeitados, por quaisquer motivos^ deverão ser retirados da
área da obra dentro de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da impugnação.

I I
Quando as circunstancias ou condições locais tornarem aconselháveis a substituição de alguns

materiais especificados por outros similares, esta mudança somente se efetuará mediante

autorização formal da fiscalização.

2.4 CONDIÇÕES DE TRABALHO ,

I !'Ede inteira responsabilidade e ônus da contratada, a adoção de todas as medidas de segurança
necessárias à execução dos serviços e a preservação dos bens e interesses da contratante e/ou
de terceiros.

A contratante poderá I berar as áreas de serviço, no todo ou em parte, em etapas ditadas pelo
cronograma e/ou necessidades operacionais.

Acontratada deverá prjogramar os serviços, de modo a acompanharão cronograma, bem como
as solicitações da fiscalização.

Após a conclusão de cada serviço, a contratada deverá providenciar a remoção dos
materiais/equipamentos para o competente almoxarifado. Os materiais não aproveitáveis
deverão ser retirados do canteiro pela contratada. i

2.5 SERVIÇOS PRELIMINARES

Esteitem trata dos serviços que deverãoser executados pela contratada, as suas expensas,para
propiciar os meios' necessários à realização das obras principais e! Incluem, sem se limitar,
necessariamente, além da mobilização e desmobilização, todos [os trabalhos relativos a
instalação da contratada,a locação das obras e a construção do canteiro de serviços.

I I
Todas as medidas pertinentes deverão ser tomadas, pela contratada, para a mobilização dos
recursos necessários ao início e desenvolvimento dos trabalhos;! imediatamente após a
assinatura do contrato ou ordem de início dos serviços emitida pela contratante.

I 'As instalações da contratadadeverão ocupar uma área indicada pela fiscalização.
•I 1

Ocanteiro de obras e| suas vias de acesso e circulação interna deverão ser construídos e
mantidos em boa ordím e transltávels, devendo a contratada, pára isso, promover uma
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drenagem adequada

Imprestáveis, no local,

da área e periódica limpeza e remoção de entulhos

às suas expensas.

2.6 GARANTIA DE QUALIDADE ^

Para exercer a garantia da qualidade dos serviços contratados, a empreiteira deverá possuir no

local dos trabalhos pessoas com competência de forma a identificar e recomendar ou

providenciar ações corretivas para as não conformidades. Estas pessoas deverão satisfazer, no

mínimo, os seguintes requisitos. j•
Ter conhecimento das especificações técnicas, dos desenhos de| execução e das Normas
Técnicas aplicáveis aos serviços contratados. ;.

I I
Ter capacidade de estabelecer procedimentos referentes à sistemática de garantia da qualidade

dos trabalhos, coleta de amostras, sua identificação e armazenamento, registro dos resultados

e seu arquivamento. Estes procedimentos deverão ser aprovados Ipela fiscalização antes de
serem postos em prática.

POLHA
ou material

A contratante poderá
executando eventuais

acompanhar as atividades da equipe de garantia da qualidade, seja

ensaios em paralelo, seja por intermédio de auditagem no sistema

implantado pela coritratada. Tais ações por parte da contratante não alterarão a
responsabilidade da contratada pela qualidade dos serviços. I

2.7 PLACA DA OBRA

A contratada deverá :

Fiscalização, placas da

brnecer e assentar, antes do início da obra; ém local indicado pela

obra em chapa aço galvanizada, afixadas sobre estrutura de madeira

compatível com a suas dimensões de 3,00 x 2,00m. A placa deverá ser confeccionada nas

dimensões e no modelo fornecido pela PREFEITURA e na quantidade por ela definida. Caso,

durante odecorrer daíobra, alguma placa seja danificada, amesma jdeverá ser recuperada ou
substituída, a critério da Fiscalização, sem que isso acarrete nenhum ônus adicional para a

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS. Deverão ser colocadas as placas em cada uma
das entradas.

2.8 LEITO DE AREIA

O revestimento com paralelepípedos será assentado sobre lastro de areia grossa adensado com
espessura tal que somada à do paralelepípedo perfaça um total de 20,cm.

Oserviço compreende! após adescarga do material, oespalhamentò manual de areia grossa
1 I'' '

sobre a base regularizada, gradativamente à medida que o serviço de revestimento for
evoluindo. A areia grossa é aquela cujos grãos têm diâmetros compreendidos entre 2,4mm e

4,8mm eisenta de material orgânico etorrões de argila. |

2.9 REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 12. I' '

Serão de pedra resistente e durável, de granito ou gnaisse, e deverão ter planas as faces que

ficarão aparentes apósjo seu assentamento. Não se admitirá saliêncjas ou depressões de mais
de Icm. As peças tem no mínimo 0,50m de comprimento e espessura entre 0,12m e 0,15m na

face superior exposta. Serão admitidas peças de comprimento mínimo de 0,30m apenas para

emprego nos trechos em curva, variando a altura de 0,35 a 0,45m. ,
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FOLHA n".

Os meios fios serão assentados sobre uma mistura de cimento e areia com 6crr

aiinhamentos e cotas indicados no projeto.Deverão obedecer aos

2.9.10 rejuntamento do meio fio será feito com argamassa de cimento e areia r
! I

1.10 REPOSiÇÃO DE PAViMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANitiCOS OU BLOKETE - (TAPA
BURACO). ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREiA COM 6 CM DE ESPESSURA, EREJUNTADOS
COM ARGAMASSA DE

M^).

de espessura.

- . - ('wrica
o•traço-l:^2f

CiMENTO EAREIA 1:2 (ÁREA TOTAL POR RUA iNFERlOR OU iGUAL A 30

Os serviços de execução de revestimento em paraieiepípedos consistem no assentamento
manuai de paraieiepípedos de pedra granítica ou gnáíssica rejuntada com argamassa de cimento

e areia, sobre coichão de areia, de acordo com estas especificações e em obediência ao indicado

no projeto.

As pedras utilizadas para confecção dos paraieiepípedos deverão ser de origem granítica ou

gnáissica e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas peia ABNT. Os
paraieiepípedos deverão apresentar faces aproximadamente planas com dimensões na seguinte

faixa:

Comprimento -

Largura -

Aitura -

Sobre a base devidamente construída de acordo com as especificações e projetos
correspondentes, será espaihada, à critério da Fiscalização, uma camada solta e uniforme de
cimento e areia, ao traço 1:6, com espessura de 0,15m destinada a compensar irreguiarídades

de tamanho dos paraieiepípedos. i
i

Em seguida são os paraieiepípedos distribuídos ao iongo do coichão colocado sobre a base, em
fiieiras transversais de acordo com aseção transversai do projeto, espaçadas.

O rejuntamento será com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.

2.10 REPOSIÇÃO DE

0,12 a 0,22m

0,14 a 0,18m

0,10 a 0,14m

BLOCO DE CONCRETO DE CONCRETO, TiPO BLOKET, REJUNTADOS COM

ARGAMASSA DE CiMENTO E AREiA NO TRAÇO 12.Biocos

I
PAVIMENTO ÍNTERTRAVADO DE CONCRETO

Será executado conforme especificações

2.10.1- Meio-fio

Esta especificação tem por objetivo fixar as características exigidas para os meios fios de
concreto pré-moidados e o método de assentamento a serem empregados nas obras viárias.

Conceituar-se-á como meio-fio a peça prismática retanguiar de dimensões e formatos adiante

discriminados, destinada a oferecer solução de descontinuidade entre a pista de rolamento e o
passeio ou o acostamento da via pública.

Os meios-fios e peças especiais de concreto pré-moidados deverão atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 eNBR-5736. '
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''OLHA
Deverão atender, ainda, as seguintes condições:

-Resistência àcomprejssão simples: (20 MPa).
- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resül

contato direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos,

lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

-Areia média, pó -dej- pedra, cimento econcreto-magro serão os materiais utilizados na fase
de assentamento das F|eças.
Os meios-fios de concreto pré-moldados deverão ter comprimento de 1,00 m e as outras
dimensões variáveis em função do formato de cada um.

Serão utilizadas peças especiais para a execução de curvas, meios-fiòs rebaixados para acessos

de veículos e travessias de pedestre, e peças para concordâncias entre melos-fios normais e

rebaixados.

Para a execução do assentamento de meios fios de concreto pré-moldado é indicado o seguinte

equipamento mínimo:

- Ferramentas manuais; '

I '
- Soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 Kg.

I I
A execução compreenderá o assentamento e rejuntamento do meiOTfio, a saber:

As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com

referências topográficas não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais e 5,00 m

nas curvas horizontais ou verticais. |

Nos encontros de ruas - esquinas - e sempre que as condições topográficas permitirem, a

marcação de pequenos raios horizontais deverá ser feito com cintei. |

O assentamento dos meios-fios das peças especiais poderá preceder ou suceder aos trabalhos

de preparo e regularização do sub-leito viário. Em cada caso o projeto definirá as condições
I I

peculiares de assentamento dessas peças (seção tipo).

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e aibase deverá ser feito com

camada de brita.

Àmedida que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após ojrejuntamento, deverá ser
colocado o material de encosto. Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá

ser colocado em camadas de 10 cm e cuidadosamente apiloado com soquetes manuais, de

modo anão desalinharjas peças.
]

Quando pelo excesso de altura, os meios-fios de concreto comumi ou os rebaixados, forem

inseridos na base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material

devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condições anteriores.

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os melos-flos perfeitamente

alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento^ e areia no traço 1:3. A
argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e, externamente, não

exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face exposta da junta será dividida ao

meio por um friso reto de 3 mm, em ambos os planos do meio-fio.
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Amedição será feita pela extensão executada, em metros lineares, j
1 ' ' iOpagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão dsobV^írratèr-iais,

equipamentos, transporte até o local da aplicação, inciuindo serviços;de escavação, camada
brita, assentamento, reaterro e rejuntamento entre as peças. 1

' j
2.10.2- Arrancamento e reassentamento de meio-fio

\

\ I
Os iocais onde houver meio-fio pré-moidado em concreto em condições de reutiiização deverão

ser retirados e reassentados conforme item 6.4.5 ! i .

A medição será feita peia extensão executada, em metros iineares.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratuai, que remunera a mão de obra, materiais,
equipamentos, transporte até o iocai da aplicação, inciuindo retirada, serviços de escavação,

camada de brita, assentamento, reaterro e rejuntamento entre as peças.

2.10.3 PASSEIOS COM ACESSiBLIDADE

2.10.3.1 - Regularização do subleito

Para o aterro dos passeios será empregado material de empréstimo (barro, argila, saibro).

Os aterros de passeio p oderão ser compactados sem o controle e GC, utilizando-se compactador

placa.

Os aterros em as áreas de difícil acesso ao equipamento usual de compactação serão

compactados mediante o uso de equipamento adequado, como soqüetes 'manuais e sapos, na

umidade descrita para o corpo dos aterros.

Amedição será feita peio voiume compactado, em metros cúbicos, j' ,
1 lio pagamento do fornecimento será feito peio preço unitário contratuai, que remunera o

fornecimento do materiai e o transporta da jazida até a pista, considerando DMT 10 km e o
coeficiente de empolamento do materiai no preço unitário. 11

Opagamento da compactação do aterro será feito peio preço unitáriojcontratual, que remunera
os serviços de execução de espalhamento, homogeneização e compactação, incluindo mão de
obra e equipamentos.

2.10.3.2 - Piso intertravado de concreto (bioket)

As peças pré-moidadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtenção de concreto suficientemente homogêneo, compacto e de textura iisa, devendo
atender as exigências da NBR

9781 (1) e as seguintes características:

a) formato geométrico regular; I
I ' \b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;

1 !'c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga dé um bioco a outro, não
devendo possuir ângulos agudos e reentrânclas entre dois iados adjacentes;
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d) quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 TírQ>LCW^ fitevern
ser medidas com o auxíiio de régua apoiada sobre o bioco.

e) a resistência característica à compressão, determinada conforme NBR 9781 deve ser maf
ou igual a 35 MPa para soiicitação de veícuios comerciais, oude linha, e maiorlou-igiiaL^
quando houver tráfego de veículos especiais ou soiicitações capazes de produzir acentuados
efeitos de abrasão, ou a resistência característica definida na estrutura do projeto de pavimento

' I
A colocação do piso intertravado de concreto, deve ser iniciada somente após a conciusão dos
serviços de drenagem e preparo das camadas de base.

O confinamento deve

o intertravamento adequado do areia e das peças de concreto.

I

ser construído antes da colocação da camada de areia, de forma a permitir
I

O confinamento externo será constituído peio meio-fio de concreto ou gula de confinamento,

conforme indicado no projeto.

^ As guias para confiriamento interno deverão receber uma argámassa de regularização e
1 ^ I *

acabamento, obedecendo às determinações acima.

A camada de areia abaixo dos blocos serve de filtro para a água que penetra pelas juntas dos

blocos e como camada de assentamento dos pavers. ''

Esta camada, esparramada e sarrafeada antes da montagem do;piso, deve ter espessura

uniforme de 6 cm em toda a área (ela não tem a função de regularizar as reentrâncias da base).

i ''Em caso de chuvas fo^es antes da colocação dos blocos, a camada'de areia encharcada deve
ser retirada e substituída por outra, com a umidade natural.

Como a camada de areia não pode ser pisada depois de esparramada para o assentamento, a

logística deve prever que os materiais para base e a camada de areia cheguem ao canteiro pelo

lado da área para o qual a obra avançar. Já os blocos e a areia de rejuntamento devem chegar
peio lado do acabamento.

As peças deverão ser colocadassobre a camada de areia, acertadas ho ato do assentamento de
cada peça, de modo que sua face superior fique pouco acima do cordel. Para tanto, o caiceteiro

''' deve pressionar a peça contra a areia, ao mesmo tempo em que acerta a sua posição.Assentada
a primeira peça, a segunda será encaixada da mesma forma que a primeira. Depois de
assentadas, as peças são batidas com o maço.

1 '
imediatamente após o assentamento da peça, processar o acerto dás juntas com o auxíiio da

alavanca de ferro própria, iguaiando-se a distância entre elas. Esta operação deve ser feita antes
da distribuição da areia para o rejuntamento, pois o acomodamento desta nas juntas prejudicará

o acerto.

Como os blocos são co ocados à mão, o colocador deverá usar apenas luvas de proteção.

As atividades de compactação são realizadas sobre o piso com o uso de placas vibratórias.
1 '

Para garantir a acessibHidade às pessoas portadoras de deficiência, deverão ser instalados pisos

com textura diferenciada para facilitar a identificação do percurso.,Deverão ser seguidas as
indicações da ABNT NBR 9050/04. Sempre que houver divergências entre o projeto e o local da
obra, o projetista deverá ser consultado.

Deverá ser apresentado o controle tecnológico do pavimento.

I
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Amedição será feita pela área de pavimentação pronta, em metrosjquadrados.
O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mao de obrs

ferramentas, equipamentos para execução e transporte até o local de aplicação.

POLHA

, materiais.

\C

R/lorica

2.11 EXECUÇÃO

Condições Gerais

Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva.

A camada de blocos pré-moldados só deve ser executada quando a

liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução.

camada subjacente estiver

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes
da execução do pavimento com peças pré-moldadas de concreto. |
Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de
concretos os serviçosj devem ser protegidos contra aação destrutiva das águas pluviais, do
trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a
responsabilidade clesta conservação. |'

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o coxim de areia

grossa ou pó de pedra à rede de drenagem, ou aos drenos laterais |da via, afim de permitir o
escoamento d'água.

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituída por
material coesivo ou brita graduada de granulometria fechada, ou seja, com mínimo de vazios,

I

para evitar a perda de areia da camada de assentamento das peças, contribuindo para melhoria

no padrão de acabamento da superfície do pavimento.

Distribuição das Peças

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à margem desta.
Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a prirtieira faixa à frente, mais o
espaçamento entre elás.

Se não for possível o (

desde que haja espaço

assentamento.

Colocação de linhas de

epósito nas laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista,
livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para o

j

referência '

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no máximo, 10 m uns
dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da
pista, a uma distância desse eixo igual a um número inteiro, cinco a séis vezes as dimensões da
largura ou comprimento das peças, acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias.

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que,
referida ao nível 'da jguia, resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento
estabelecido pelo projeto. 1

Em seguida distender

segundo a direção do e

fortemente um cordel pelas marcas de giz; de ponteiro a ponteiro,
xo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das Peças
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o assentamento das peças deve obedecer a seguinte seqüência: FOLHA n".

a) iniciar com uma fileira de blocoS; dispostos na posição normal ao eixo, ou na dir'eç§( da menor
' I iI

dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposição das peças^u

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por melo de urna régua de madeira, de

i i• '
comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando o nível dos blocos

entre estes enivelando as extremidades da régua aesses cordéis; Ii

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das peças que se encostam aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) o arremate com al nhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser feito com
auxílio de peças pré-moldadas, ou cortadas em forma de X, X ou X de bloco;

e) de imediato ao assentamento da peça, deve ser feito o acerto dás juntas com o auxílio de
uma alavanca de ferro própria, igualando assim, a distância entre elas. Esta operação deve ser
feita antes da distribuição do pedrisco para orejuntamento, pois ojacomodamento deste nas
juntas prejudicará o acerto. Para evitar que areia da base também possa prejudicar o acerto,
certos tipos de peça possuem chanfros nas arestas da face inferior; ĵ
f) oassentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, |coIocando-as de cima para
baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas, permitihdoi espaçamento mínimo
entre as peças, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peça

fique um pouco acima ^do cordel;
I I

g) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular inerte,

vibrando-se a superfícje com placas ou pequenos rolos vibratórios; |
1 11

h) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do material

granular do enchimento até X da espessura dos blocos; |

Critérios de medição:

O serviço é medido em

2.11 REPOSIÇÃO AS

O Tapa Buraco consiste

metros quadrados de revestimento com peças pré-moldas executado.

ÁLTICA, TAPA BURACOS j
I ,
I I

em uma camada de 6,00cm de espessura média aplicada e compactada.
com massa asfáltica tipo areia asfalto a frio (AAUF), com emulsão RR- 2C incluso usinagem e
aplicação.

2.11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS

Éde responsabilidade da empresa contratada a manutenção e a limpeza das obras e por onde
os equipamentos ejos caminhões trafegarem. Onde houver benfeitorias, será de
responsabilidade da ernpresa contratada recompor o mesmo, a suas expensas, depois que o
trecho tiver sido recebido pela fiscalização. É de responsabilidade da CONTRATADA qualquer
tipo de dano que venha a ser causado a terceiros (inclusive danos a infraestrutruas existnetes)

pela realização dosserviços contratados. i |
i'

Quando houver chuvas contínuas ou casosespecíficos definidos pelalfiscalização que impeçam
a utilização dos equipamentos, os serviços deverão ser paralisados, sòb pena de a empresa ser
responsabilizada pelos acidentes que advirem do não atendimento dessa paralisação.
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Acontratada será r|esponsável pela sinalização diurna e noturna do loca onde estiver
trabalhando, bem como a sinalização necessária ao desvio do trânsito (se necepsáOD^i/TotlíLâ.

I I
qualquer acidente que venha a ocorrer por falha dessa sinalização será de respqnsabilidade da^
Empresa.

I

Acontratada seempenhará em tornar mínima a interferência dos seus trabalhosieom o tr^silò'
de pedestres e de veículos, criando facilidades e meios que demonstrem esta preocupação. A

FISCALIZAÇÃO particitíará daanálise dos problemas previsíveis e das'soluções a serem adotadas.

2.11.2 Sinalização de Segurança

É de responsabilidade da contratada providenciar toda a sinalização de segurança durante a
i í

execução de toda obra. Todos os materiais e equipamentos a serem empregados deverão
possuir prévia autorização da fiscalização.

A sinalização será medida seguindo a extensão da obra, em metros lineares.I I
O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera a mão de obra, aquisição

de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicação e a manutenção

até o final da obra. i

2.12 REMOÇÕES EDEMOLIÇÕES i
I I

Em toda a largura da rua na área de intervenção, os materiais constantes na planilha de

quantitativos deverão ser removidos mecanicamente/manualmente para permitir as
intervenções necessárias para implantação das obras.

j I
Poderão ser empregados os seguintes equipamentos:

a) marteletes e rompedores pneumátlcos:

b) compressores de ar;
1 í

c) motoniveladora pesada com escarificador;

d) retroescavadeiras e pás carregadeiras;

e) ferramentas manuais: alavancas, picaretas, etc. '

A execução compreenderá a completa demolição e remoção dos materiais, reduzindo-se as
; Iplacas atamanhos conjipatíveis, depositando-as em montes para oppsterior carregamento.

Esta operação deverá ser executada de molde a evitar danos a infra-estruturas existentes, etc.

O material retirado deverá ser transportado para bota-fora a ser definido pela fiscalização. Os
materiais reaproveltáveis, deverão ser transportados até local destinado pela Fiscalização (DMT
Ikm).

Os materiais removidos/demolidos deverão ter destinação adequada conforme plano de
gerenciamento de resíduos a ser elaborado pela contratante e aprovado pela fiscalização.

Serão empregados caminhões-caixa convencionais, estando compreendida a carga e descarga

manuais em local determinado pelafiscalização. '

Equipamento: Caminhão - caixa convencional.
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1 I p
A medição dos volumes transportados será feita com base inos volumei geometrü
efetivamente removidos, medidos no corte {estado natural). \ I folha n® /9

Os volumes assim medidos serão multiplicados pela percentagem de empolamefito do materi<
(50%) para se obter os volumes a serem Indenizados

R^tíjfica
2.13 PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ(TAPA BURACO)

Regularização do sub

Escavação

eito

As escavações deverão ser realizadas segundo a linha de eixo, respeitando o alinhamento e cotas

indicados no projeto e/ou determinações da Fiscalização. |'
A escavação compreenderá a remoção de qualquer material abaixo do revestimento do

pavimento até as linhas e cotas especificadas no projeto e ainda a carga, transporte e descargado material nas áreasje depósitos previamente aprovados pela Fiscalização.
A escavação deverá ser mecânica, sendo possível a execução de escavação manual em função
das interferências existentes, acritério da Fiscalização. !'

1 i ,
Visto que as obras são usualmente localizadas em áreas de passagem pública, deverão ser
observados os aspectos de segurança dos transeuntes e veículos. Os locais de trabalho deverão

ser sinalizados, de modo a preservar a integridade tanto do púl^lico em geral, como dos
operários eequipamentos utilizados. I

Deverão ser definidos e mantidos acessos alternativos, evitando-se a total obstrução da

passagem de pedestres e/ou veículos. j

Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a |cota indicada no projeto,
deveráser feita a regularização e limpeza. i

I ''
Todas as interferências localizadas deverão ser identificadas e cadastradas, atualizando-se os

1 rdesenhos de projeto. Deverão ser seguidas as orientações da Fiscalização para escoramento

e/ou remanejamento das interferências localizadas. |'

O serviços serão medidos por volume de material escavado, em metrps cúbicos.

Não serão pagas escavações em escesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto,

sem que sejam absolutamente necessárias e justificadas. O mesmo critério caberá à remoção e

recomposição desnecessárias de pavimentos. ^,

O pagamento será felto pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal

necessários para a execuçãodos serviços. j

Carga e transporte do material para bota-fora |

Os volumes de corte da região em que o solo não possuir capacidade de suporte, devem ser

destinados ao bota-fora. |,

Éresponsabilidade da empresa contratadao transporte do material èscavado até o bota fora.

Para esta obra, obotaLora previsto será uma área próxima aobra indicada em projeto, ou a
1 I

critério da fiscalização DMTlkm). '
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íiiraentíQOscaminhões deverão apresentar boa vedação e capacidade mínimade carreg
devendo atender às normas e horários estipulados pelos órgãos competentes d

A medição será feita pelo volume escavado, em metros cúbicos.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoaP
necessários para execução do serviço, considerandoo coeficiente dè empolamento do material
no preço unitário.

1 '
Regularização e compactação do subleito

Operação destinada a conformar o leito estradai, transversal e longitudinalmente, obedecendo
às larguras e cotas constantes do projeto. '

Para este serviço será aproveitado o próprio material existente na via.
1 :

As exigências deste item, não eximirão as construtoras das responsabilidades futuras com
relação às condições mínimasde resistência e estabilidade que o solo deverá satisfazer.

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes no leito da via, serão removidos
previamente.

2.14 EQUIPAMENTOS

-Trator com lâmina frontal

-Carregador frontal

-Caminhões basculantes

-Motoniveladora com escarificador

I ^-Rolo pé-de-carneiro, pneumático, compactador liso, autopropuisores

-Carro tanque com bartja distribuidora de água
-Equipamento pulvi-misturador ou grade de discos. i

DMunicípio.

/

A superfície do subleito deverá serregularizada de modo que assuma a,forma determinada pela
seçãotransversal e demais elementos de projeto.

Tanto a superfície do leito a ser aterrada, como a escavada, deverão ser previamente
escarificadas até uma profundidade de 15 cm.

Quando necessário, é obrigatoriamente feito o umedecimento ou' secagem do material a
compactar, até obter-se a umidade ótima. ' ^

~ ! ''Quando não se dispuser de equipamento pulvi-misturador, a homogeneização da umidade
poderá ser feita com sucessivas passagens do carro tanque distribuidor de água, seguido de
motoniveladora, que recolherá o material umedecido numa leira e assim sucessivamente até
ter-se todo o material e ileirado, promovendo-se então oseu novo espalhamento para fins de
compactação. '

Na compactação deverá obter-se a densidade mínima de 100%' do ensaio Normal de
compactação.
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Após a regularização e compactação, deve proceder-se a relocação do eíxoje dos bordos,
permítindo-se as seguintes tolerâncias: | , ^Olha n" Zl
± 2 cm em relação às cotas de projeto. ,

± 5 cm quanto à largijra da plataforma.

A medição será feita pela área regularizada, em metros quadradosJ

1 i, ,
o pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal

necessários para.execução do serviço.

5.15 LOCAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução dos serviços

topográficos para locação da rede de pavimentação.

Alocação geral da |obra deverá ser feita por profissionais exijèrientes acompanhada de
profissional legalmente habilitado, e será indicada no projeto' compreendendo o eixo
longitudinal eas referências de nível. Ii

Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela contratada, antes do
I ''

início da execução de cada etapa de obra, bem como estar a disposição quando indicação da
li I ,

fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação, sem o que não será dada a ordem
para oinício do serviçjD. \[
Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo rigorosamente asindicações de projeto|ou aquelas apontadas pela fiscalização. |
Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno é os elementos do projeto,
deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que providenciará|a solução do problema.

A Contratada deverá dispor de equipe, com profissionais experientes e instrumentos adequados
para os serviços de locação eacompanhamento da obra. |

Amedição será feita pela área locada, em metros quadrados. |'
O pagmento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o equipamento e pessoal

necessários para execAção do serviço eacompanhamento da obra. !
10 SINALIZAÇÃO VIÁrIa '!

I I
10.1-Sinalização Horizontal i

• ' iSinalização horizontall é o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento de uma via, de acordo com projeto para propiciar conjdições de segurança e de
conforto ao usuário da via. i'

Linhas longitudinais: separam e ordenam os fluxos de tráfego e regulamentam a ultrapassagem,
conforme a cor.

a) Linhas contínuas: se^em para delimitar apista eseparar faixas de tráfego de fluxos veiculares
de mesmo sentido ou de sentidos opostos de circulação, conforme a cor.

b) Marcas transversais: ordenam os deslocamentos de veículos (frontais) e de pedestres,
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induzem a redução de velocidade e indicam posições de parada em interseções e travessia

pedestres. |
I

c) Marcas de delimitação e controle de parada e/ou estacionamento; usadas em

sinalizaçãovertical, para delimitar e controlar as áreas onde o estacionamento o
veículos é proibida oü regulamentada. '

[ I
d) Inscrições no pavirnento; setas direcionais, símbolos e legendas usadas em complementação

ao restante da sinalização horizontal, para orientar e advertir o condutor quanto às condições

de operação da via.

Podem ser aplicadas nas cores amarela, branca e vermelha.

' I
Será utilizada tinta refletiva acrílica com microesferas de vidro, para uma vida útil provável de 2

anos. !

Para aplicação de tintas: j

Processo de aplicação mecânica: equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques

pressurizados para tinta e solvente, mexedores manuais, reservatório e semeador para

microesferas de vidro, válvulas reguladoras de ar, sequenciador automático, pistolas, discos

delimitadores de faixas, balizadores e miras óticas.

Processo de aplicação manual: compressor de ar, com tanques pressurizados para tintas,I I
mexedores manuais, tanques para solventes e pistolas manuais a ar, comprimido.

1 t
A fase de execução engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-marcação e pintura.

1 '
Alimpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material que possa prejudicar

j I
a aderência do produto aplicado no pavimento. i

I '
A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos locados pela equipe de pré-marcação,

através dos quais o operador da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação

deve ser feita com base no projeto da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas,

símbolos e legendas.

A pintura consiste na

alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.

aplicação do material por equipamentos adequados, de acordo com o

As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do material.

A medição será feita pela área pintada, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, que remunera o fornecimento dos

materiais, equipamento e mão de obra para execução dos serviços.

10.2 Sinalização Vertical - Placas

Asinalização vertical será constituída por placas de regulamentação é advertência de trânsito.

Os materiais utilizadosjnas placas de sinalização são chapas metálicas'ou de BMC (resina plástica
reforçada) cortadas nas dimensões do projeto e material de acabamento.
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As formas e cores das placas de sinalização estão especificadas, no regulamento Üp Código
Nacional de TrânsitoJ '• ' OLHAn°
As chapas metálicas! depois de cortadas nas dimensões finais, têm os cantos arredondados,
exceto as placas octogonais.

São submetidas a uma decapagem por processo químico a fim de proporcionar boa aderência à
I 11

película de tinta, dualquer que seja o processo de decapagem, as placas devem ser
suficientemente lavadas e secas em estufas de modo a remover qualquer resíduo de produto
químico. As chapas são confeccionadas em aço laminado a frio números 14 e 16. A chapa
número 14 destina-se à execução de sobplacas de dimensões (40x60) cm. Para as demais
dimensões de placasj achapa usada éanúmero 16. ''

I I'Os materiais utilizados para o acabamento das placas de sinalização são:
1 I'

Placas Ref!etivas:'A chapa metálica possuirá uma demão de "washj-primer', à base de cromato
de zinco, se for alummio, ou uma demão de "Primer" à base de Époxi', se for de aço. A face
principal da placa éexecutada em película com esferas Inclusas, nãojapresentando rugas, bolhas
oucortes. O verso da placa recebe uma demão de tinta esmalte sintético na cor seml-fosca.

Suportes: Os postesj são confeccionados de tubo de aço galvanizado de dimensões 0
ll/2"x3,20m e parede de 0,3cm. Possuem as extremidades superiores fechadas por tampa
soldada de aço galvanizado de espessura 3/16', 2{duas) aletas de aço^galvanizado de dimensões
3/16xSxl0cm, soldados com ângulode 1809entre si a 5 cm das extremidades inferiores e 2(dois)
furos de 0 8,5 mmcom eixos paralelos distantes das extremidadessuperioresde 3 cm e 36 cm,
respectivamente.

Para a execução das p acas de sinalização serão realizados os seguintes procedimentos:

Limpeza do local de Instalação;

Varredura completa da local, para retirada de detritos maiores; ji
Limpeza da pista com a utilização de caminhão pipa, para uma lavagem com água.

11 LOCAÇÃO DA OBrJ: '
Após os serviços preliminares será procedida a locação de toda a obra seguindo rigorosamente
as indicações do projeto. |

11.1- Colocação do poste: I

1 'Éfeita através da colocação de tubo de concreto 30 cm de profundidade, preenchido com
colocação dos postes deverão estar alinhadas vertical e horizontalmente.concreto fck 15 MPa. A

11.2-Colocação da placa: |
, '1 1' •
E fixada através de 2(dois) parafusos galvanizados de cabeça francesa 0 5/16x2/1/2' com
arruelas e porcas sextavadas. A colocação dos postes deverão estar alinhadas vertical e
horizontalmente. i;

11.3-Cuidados na colocação; '

Os serviços deverão ser|executados sem causar prejuízo para acirculação de veículos no sistema
viário. A firma executante deverá verificar previamente as condições de "campo" do local
indicado no projeto. As interferências subterrâneas e aéreas deverão ser observadas visando
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uma perfeita instalação e uma boa visualização da sinalização.; As seguintes^ condições de
"campo" deverão ser observadas antes de iniciar os serviços:

Posição de caixas de inspeção de redes elétricas e telefônicas, incluindo s

tubulações. i

Posição dos poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto,e pluvial, incluindo suas
prováveis tubulações. '

Posição de caixas dej registros, hidrantes de rede d'água, incluindo suas prováveis tubulações
poços de visita, bocas de lobo, etc., de redes de esgoto e pluvial, incluindo suas prováveis
tubulações. | |

I I '

Posição dos postes da rede elétrica, telefônica e iluminação pública.'

1 LPosição da altura da |ação elétrica etelefônica, bem como de iumipárias.
Posição de árvores e arbustos.

I
Posição de marquises e estruturas destinadas à propaganda dos edifícios circunvizinhos.

1 I

Posição dos rebaixamento de meio-fio.

J IAs perfurações executadas e prejudiciais pelas interferências, deverão ser reaterradas e o piso
originai do locai deverá ser recomposto, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

I i' '
O danos causados às redes de concessionárias, órgãos públicos ou terceiros correrão por ônus
e sob responsabilidade da firma executante. |

A medição da base das placas será feita pela quantidade de placas instaladas.

A medição das placas,será feita pela área instalada, em metros quadrados.

O pagamento será feito pelo preço unitário, que remunera o forneçimènto de materiais, mão
de obra e transporte.

2.12 LIMPEZA FINAL

A contratada deverá manter, no decorrer das obras, todas as instalações com grau de limpeza
compatível com 'os |serviços executados, zelando para que todos os funcionários se
conscientizem de forma a colaborarem com tal tarefa. •

1 I
Ao término dos trabalhos de construção, será executada cuidadosa limpeza em todas as áreas
onde os serviços foram desenvolvidos, desmontados e removidos pelo empreiteiro, para fora
do canteiro das obras todas as suas instalações provisórias. \'
As reposições serão verificadas pela fiscalização, que constatará a limpeza executada, podendo
rejeitar aquelas que, a seu critério, necessitem limpeza mais apurada.'

As áreas externas as ec

CONTRATANTE.

QUALIFICAÇÃO

ificações serão limpas, sendo todos os entulhos retirados para fora pelo

TÉCNICA3.

a.

b.

Reassentamento de paraielepfpedo granfticos;

Areia asfalto a frio (AAUQ).
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4. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA (DOC EM ANEXO)
ÓRGÃO: 00000-SEC. INFRAESTRUTURA PQLHA n

UNIDADE: 00000 -|DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO, OBRAS,E RODOVIAS FLjNÇÃO: 00 -
URBANISMO I
SUB FUNÇÃO; 000 -]SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA: 0000 - INFRAESTRUTURA URBANA—^
AÇÃO: 000 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM PARALELEPÍPEDOS EOUTROS TIPOS^DE
REVESTIMENTOS j !
DESPESA: 000 - 0.0.00.00.00- OBRAS EINSTALAÇÕES

São João dos Patos-,

Prefeitor

José Hen
Fnp^ Civil y

ENGENHEIRO CIVIL-CREA

de 2021.

tí Noloto
nnfi7?n??



Local; SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Data: Janeíro/2020

SERVIÇOS: MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DERUAS PAVIMENTADAS
Planilha Sintética Simples - ORÇAMENTO

BDI =

ENC. SOCIAIS =

26,05%
87,61%

item' CÓDIGO
à,

- DESCRIÇÃO ' " •
- " Z ' ^

FONTE V ÜNID < QUANT ^
1 -PREÇO UNITÁRIORS

-PREÇO --
- TQTALSÉM BDI r ^ -BDI XOM BDIÍ

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.438,33

1.1
CP 01 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado

PRÓPRIA M2 14.00 364.84 95.04 459.88 6.438.33
2 TERRAPLENAGEM 87.856,85
2.1 4915692 Retirada do asfalto existente

SICRO NOVO m' 4.000.00 - 0 79 0.-21 ^1.00 3:983.18
2.1 1600441 Retirada do paraleleDioedo existente =— =—=—-

SICRO NOVO m' 2.000,00 12.40 3.23 15.63 31.260.40
2.1 1600441 Retirada de bloket existente

SICRO NOVO m^ 700.00 12.40 3.23 15.63 10.941.14
2.3 1600412 Raspagem (Limpeza Superficial)

SICRO NOVO m® 6.500.00 3.32 0.86 4.18 27.201.59
2.4 101114 Escavação e Carga Material 1® categoria, utilizando trator de

esteiras de 110 a 160HP com lâmina, peso operacional * 13t
e pá carregadeira com 170 HP.(Materialde Jazida)

SINAPI M3 1.000.00 2.38 0.62 3.00 2.999.99
2.5 CP 02 Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3,

rodovia em leito natural. (Materialde Jazida). PRÓPRIA M3XKM 3.000.00 1.04 0.27 1.31 3.932.76
2.6 96388 Execução e Compactação de Base e ou Sub Base com solo

estabilizado granuíometricamente - exclusive escavação,
carga e transporte e solo. SINAPI M3 1.000,00 5.98 1.56 7.54 7.537.79

3 PAVIMENTAÇÃO 351.714,05
3.1 96401 Imprimaçâo cJ CM-30: taxa: 1,2 L/m2 (Execução, Fornec. e

Transporte)
SINAPI —M2-- —4;ooo:oo ~'~6.43 - ""l;68 ' 3Í420.06' 8.11

3.2 . 96402 —- Pinturaide Ligaçâo'cdm"RR-2C (Execução, Fornec. e "
Transporte)

SINAPI M2 4.000.00 1.64 0.43 2.07 8.268.88
3.3 CP 03 AAUQ (Execução, Fornec. e Transporte) peso espec; 2,15

t/m3

PRÓPRIA M3 150,00 657.57 171.30 828.87 124.329.93

92394
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm. esoessura 8 cm. SINAPI M2 700.00 48.26 12.57 60.83 42.582.21

92393

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm (incluso areia e pó
de

oedra) SINAPI M2 3.000.00 38.11 9.93 48.04 144.112.97

4 DRENAGEM 668.367,52
4.1 94266 Execução de Melo fio moldado "In loco" em área urbana

11x14x30cm), em concreto estrutural não usinado, Fck = 20
MPa

SINAPI —M— 8:000:00 32:23 8.40 40.63 325.007.32



4.2 94288 Execução de Sarjeta moldada "ín loco" em urbana (E =
8cm: L = 30cm; i = 15%) em concreto estn não usinado,
Fck = 20MPa

SINAPI M , 8.000.00 34.05 8.87 42.92 343.360.20
5 PINTURA DE MEIO FIO 30.756,20
5.2 83693 Pintura do meio fio - hidracor -1 demâo

SINAPI M2 8.000.00 3.05 0,79 3,84 30.756.20

5 LIMPEZA GERAL 7.861,04
5.1 CP 04 Limpeza final da obra

PRÓPRIA M2 6.000,00 1,04 0.27 1,31 7.861.04

VALOR TOTAL: 1.152.993.99

Prefeitura

José Henrlífue^i^o Noloto
Eng« Civil /CREA1900672022

\



Local: SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Data: Janeiro/2020

SERVIÇOS: MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS

CRONOGRAMA FISiCO E FINANCEIRO
ITE

M
DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÉS1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 . _MÊS.8_ _MÊS.9- -MÊS-10- —MÉSH— —MÉSÍ2" Totalparceía

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.438,33
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00

536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 536,53 6.438,33

2 TERRAPLENAGEM 87.856,85
8,33% 30,00 30,00 10,00 100,00

7.321,40 7.321,40 7.321,40 7.321,40 7.321,40 7.321,40 7.321,40 7.321,40 7.321.40 7.321,40 7.321,40 7.321,40 87.856,85

3 PAVIMENTAÇÃO 351.714,05
8,33% 30,00 20,00 20,00 10,00 100,00

29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 29.309,50 351.714,05

4 DRENAGEM 668.367,52
8,33% 30,00 20,00 20,00 10,00 100,00

55.697,29 55.697,29 55.697,29 55.697,29 55.697,29 55.697,29 55,697,29 55.697,29 55.697,29 55.697,29 55.697,29 55.697,29 668.367,52

5 PINTURA DE MEIO FIO 30.756,20 8.33% 100,00 100,00

2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 2.563,02 30.756,20

6 LIMPEZA GERAL 7.861,04
8.33% 100,00 100,00

655,09 655.09 655,09 655,09 655,09 655,09 655,09 655,09 655,09 655,09 655,09 655,09 7.861,04

1.152.993,99
96.062,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83 96.082,83

192.165,67 286.248,50 384.331,33 480.414,16 576.497,00 672.579,83 768.662,66 864.745,49 960.828,33 1.056.911,16 miiiimiiii

rrefeitar

José H
Eng" Civi

Pútos'flA

orto Noleto
1900672022
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Local: SAO JOÃO DOS PATOS - MA

Data: Janeiro/2020

SERVIÇOS: MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS
PAVIMENTADAS |
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS PRÓPRIAS DE MERCADO

FOLHA n"

tJbrica

1'
'

1.1. CP 01 " Placa de Obra em chapa de aço galvanizado !
(M2) 1 ;•

MATERIAL - . ' FONTE
•-i4(

UNIDV iCOEFÍCIENTE
PREÇO .

.UNITÁRIO 7 TOTAL;
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7*

h '
SINAPI M ' '1,00000000 4,21 4.^1

nn004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X
.1 '

SINAPI M 1 4,00000000 4,45 17,80
• 1

.. 004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 i 1,00000000 300,00 300,00
1

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X SINAPI KG 0,11000000 12,51 1.3|8

1 TOTAL MATERIAL: 323,3;9

SERVIÇO' _> ^ t ' FONTE 7' UNip/
1 -V ; , If.,

C0EF1C|ENTE, PREÇO
UNiTÁRIÒ

TOTAL j
88262 CARPINTEIRO DE FORMÁS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 15,70 15,7p
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IJ
SINAPI H , 2,00000000 11,78 23,5p

94962 CONCRETO MAGRO PARA l^STRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 SINAPI M3 li 0,01000000 218,92 2,19
• 1

0,2605

TOTAL SERVIÇO: 41,45

i VALOR: 364,Sjl
: VALOR BDI (26.05%): 95,04

1 VALOR COM BDI: 459,87

11
1

|2.4. CP02 - Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito naturai. (Material de Jazida).
3XKM) . 1 L

StRVICQ: - " . FONJE, . UNIÒ; |cÒE|iéí |̂rE PREÇO
UNITÁRIO ,:TõtÁL'1

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 lÇl3, PESO BRUTO TOTAL SINAPI CHP ]• 0,01000000 104,11 1,04
• t

0,2605

j' TOTAL SERVIÇO: 1,04
' l

i' VALOR: i,o4
[ VALOR BDI (26.05%): 0,271

1 VALOR COM BDI: 1.31
11

1

3.3. CP 03-AAUQ (Execução, Fornec. e Transporte) peso espec: 2,15 t/m3 i
(M3) 1 1•

MÀTERIAL ' ^ •/: - 7'. ''' : FONTE uníd ,|:OÉFjaENTE, PREÇO í
UNITÁRIO!

..^TÕTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO] JAZIDA/FORNECEDOR SINAPI M3 ; ,1,54800000 47,50 73,53

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32
1

SINAPI KG 1 11,23870000 0,54 6,07

00041899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) SINAPI T ; 0,13200000 2858,85 377,37

1 1, TOTAL MATERIAL: 456,97

SERVICÓ.^,;^ X "^7; fÕNTÊX rUNID
ílL„T'Lii - -'•-•.í:.;.
? COEFICIENTE"

:PREÇPrt
UNITÁRIO

:7T0TÁL



FOLHA %0

Rúbrica

5835 VIBROACABADORA DE ÁSFALTO SOBRE ESTEIRAS, SINAPI CHPi 0,02590000 241,20 6,25
1

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS,
,1 '

SINAPI CHI 0,04810000 92,73 4,46
r

5867 ROLO COMPACTADOR VIBFtATÓRIO TANDEM AÇO LISO, SINAPI CHP! 0,04070000 79,44 3.23

5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, SINAPI CHI •; 0,03330000 34,09

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA SINAPI CHP; 0,03330000 106,16 3[54
5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA SINAPI CHI j' 0,04070000 38,85 1 58

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO SINAPI CHP 1 0,49260000 92,36 45|50
67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO SINAPI CHI 1 0,02590000 28,82 0175

1

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
J

SINAPI H ' 0,74000000 11,78 8,172
1

93433 USINA DE MISTURA ASF/^LTICA À QUENTE, TIPO SINAPI CHP ' 0,07400000 1695,27 125,'|45

1

0,2605

1

TOTAL SERVIÇO: 200,60
't

VALOR: 657,57

VALOR BD! (26.05%); 171,30

VALOR COM BDI: 828,87

5.1. CP 04 - Limpeza final da obra
(M2)

1

MATERIAL' FONTE UNID' CQÈf-rclÉNTE „ PREÇQ
uiíjjTÁRIÕí

" 'Cl . t

TOTAL[

00000003 ÁCIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO SINAPI L 0,00000000 4,82 o.qo
TOTAL MATERIAL: o.oq

SERVIÇO^ • A- - FONTE UNIDí COEFIÇIENJE
PREÇO :

UNITÁRIO
V TOTAL;

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1

SINAPI H 0,07000000 11,78 0,82
1

V

1
TOTAL SERVIÇO: 0,82

' 1

VALOR: 0,82

VALOR BDI (26.05%): 0,21

VALOR COM BDI: 1,04

Frefeitur

Henflgue,
Eng® Civil •CRE)i

,sF(jtas-Rft

orto Noleto
1900672022



COD

Local: SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Data: Janeiro/2020

SERVIÇOS: MANUTEÇÂO E RECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENtADAS

BDÍ

DESCRIÇÃO

POLHA n"

jrica

%

Benefício 1'

S + G Seguro/Garantia
li

li
1;

0,3200

L Lucro
1

6,5650

• TOTAL 6,8850

Despesas indiretas j'
AC Administração central 11 3,8000

DF Despesas financeiras 1' 1,0200

R Riscos 1 •
1

1
0,5000

1' TOTAL 5.3200

I Impostos j

COFINS 3,0000

ISS j. , 2,5000

PIS
1 0,6500

CPRB 1,
11

4,5000

1' TOTAL 10,6500

BDI = 26,05%

(1 +AC+S+G+R)*(1+DF)*{1 +L)/(1-I)-1

Prefeítur/tlüi^!^- Pot03-Rft
"losé HbntlQUO^rtoNolOlo



Local: SAO JOÃO DOS PATOS - MA

Data: Janeiro/2020
I

SERVIÇOS: MANUTEÇÃO ERECUPERAÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS

ENCARGOS SOCIAIS !

FOLHA n"

/
rica

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

1

A GRUPO A

A1 INSS j 1̂ 0,0000 0,0000

A2 SESI i 1,5000 1,5000

A3 SENAI
1

1,0000 1,0000

A4 INORA
1

0,2000 0,2000

- A5 SEBRAE ' , 0,6000 0,6000

A6 Salário Educação j | 2,5000 2,5000

A7 Seguro Contra Acidentes dé Trabalho i
i 1 .

3,0000 3,0000

A8 FGTS 1
i 1

8,0000 8,0000

A9 SEOONOl
1

1,0000 1,0000

TOTAL 17,8000 17,8000

!
B GRUPO B i

1

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,8700 0,0000

B2 Feriados
,

3,9500 0,0000

B3 Auxílio - Enfermidade !• 0,8900 0,6900

B4 13° Salário 1 10,7300 8,3300

B5 Licença PaternidadE ] | 0,0700 0,0600

B6 Faltas Justificadas 1

1
0,7200 0,5600

B7 Dias de Chuvas 1,4600 0,0000

B8 Auxílio Acidente de Trabalho
1 0,1100 0,0900

Bg Férias Gozadas | [> 7,4200 5,7600

B10 Salário Maternidade 1

1
0,0300 0,0300

1 TOTÀL 43,2500 15,5200

C GRUPO C

01 Aviso Prévio Indenizado • 4,7200 3,6700

02 Aviso Prévio Trabalhado | 0,1100 0,0900

03 Férias Indenizadas
, 5,8300 4,5300

04 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,9800 3,0900

05 Indenização Adicional 0,4000 0,3100

1 TOTAL 15,0400 11,6900



D GRUPO D 1
Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B . 7,7000 2,7600

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 0,4000 0,3100

i TOTAL 8,1000 3,0700

Horista = b4,iij7o

Mansalista s 4R

A+B+C+D

folha n

Jbrica

Prefeiturd

José HenrixjireTdrto Noleto
Enn°Civ#CRE//ls

atos-flA

'1900672022



\ í
Anotatâo de Responsabilidade Técnica - ART ^ D B AlUB A

Lei n» 6.496, dè 7 de dezembro de 1977 • WIVCM^PlM,
, • t • • • * .1 * ». ' * •

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do .Estado do Maranhão

. I.ResponsávQlTâcrleo
JOSE HENRIQUE PORTO NOLÉTO

Titulo profissional: ENGENHEIROCIVIL

. 2. Dados de Contrato

Contratantâ: PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOAO DOS PAT0S4AA

AVENIDA GE7UU0 VARGAsi
Complemento:
Cidade: sAo JOAo DOS PATOS

Contrato: Não ospoclfleado

Valor: Rí1.500,00 /•
Ação Institucional: Outraq

^ •/
3. Dados daObra/Sorvlçç>

AVENIDA GETUÜO VARGAS
•

Complemento: '•

Cidade: SAO JOÁO DOS PATOS
Datadoinido: 03/05/2021

Finalidade: Infráestrutura

Bairro: centro

URMA

Celebrado em:

Tipo decontratante: Possoa Jurídiea de Dlralto Públleó;

Bairro: CENTRO,

UP: MA

Página 1/1

ART OBRA / SERVIÇO

N° MA202X0419Z69

INICIAL *•

RNP: 1900672022

Registro; 5871PI

CPF/CNPJ: 06.0S9.6S8/COQ1-39

Nt 135.

bric.i

N°: 135

CEP: 65665000

Previafio de término; 14/05/2021 Coordeniadaa^GjBográllcas: -6.498722, -43.701602

t^roprletárlo: PREFEITURA MUNICIPAL DE sAO JOAO DOS PATOS-MA

. 4. Atlv[da'de.Tãenlca

Código: Não EspbcHIeade
CPF/CNPJ: 06.069.668/0001-33

16 - BaborsçSo'-

26 - Desempertho de ca'̂ o > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA >, DÊ
PAVIMENTADO >ínrOS_4Í.1.2-A6FALTICAPARAVIAS URBANAS [.i
26 - Desempenho de ca^o > TRANSPORTES > INFR/VESTRUTURA URBANA > DE,'

26 - Desempenho Vo cargo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA >' DE
PAV1MEMTaDo>#TOS 42.1.4-EMPEDRAPARAVIASURBANAS ; J 1

• 1 í,'i.
, Ap^acôndusão das atividades técnicas op{ofi6âlor\a! deve procediabaixa desta ART

I I Quantidade

6.700,00

6.700.00

6.700.00

, 5. Observações

PROJETO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ERECÜPERAÇAO DE RUAS PAVj^MENTADAS.

___6.Declarações ;• —

•Cláusula Compromlssória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua Interpráteçao ou execução, sorâ resolvido por
arbitragem, de acordo com aLei nó. 9.307, de 23 de setembro de 1938, por melo do Centro do Mediação e^itragem-CMA vlnailado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que^expressamente, aspartes declaram concordar. '̂ '
- Dadaro que estou cumprindo esregras de acossIbUldado previstas nas normas técnicas da ABNT, ná legislação especifica ano decreto n.
52S6/2094. 1 ''

. 7. Entldado do Classe

Unidade '

m*

m»

m*

SEM INDÍCACAO DE ENTIDADE DE CLASSE
• 1

8. Assinaturas '

Dedaro serem verdadeiras'as Infon^çOea adma

' . • do.

JOSE HENRIQUEPORTO NOmO -CPR 103.69145340

Local dato

de

PR^EITURA MUNIciPALOe SAO JOAO DOS PAT0S4JA - CNPJi
' ^,O&CS9.e68/O0O1-3)

. 9. InfermaçSos
II'*AART éváOda somente quçndo quitada, mediac^le agresontação do eemprovante do pagamento ou confefénda no site do Crea.

. ' -i ' * ' " 'li
. 10.Valor'

Valor da ARÇ RI 68,73 Registrada çm: 14/05/2021 Vatcr pago: R$ 86,78 Nossó Número: 6303231025

Aautentiddade dosta /VtTpode servertOcada erre httpad/creMTi&sItoexombr/púNIcQ/. cctn a chave: Z43ZZ
I . Impresso em; 19/DS/2021 &s 07:48:11 per:,Ip: 131.72.18140

www.aeamajrB-tv

Tot; (98)21086300

fBtoconosco@oQama.orsi>r

Fgk (89)21084300
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART B A Ã
Lei n" 6,496^ de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão •
1

ART OBRA / SERVIÇO
NO MA202104X92G9

INICIAL

,1. Responsával.Tóenleo'

JOSE HENEUQUE POFtTO NOLETO

Tftulo proflsslanal: ENGENHEIRO CIVIL

, 2. Dados do Contrato

Contralanla: PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS^

AVENIDA G^UO VARGAS j
Complemento: |
CIdada: SAO JOAO DOS PATOS

Baliro: CENTRO'

URMA

RNP: 1900672022

Registro: 5B71PÍ

CPF/CNPJ: 06.089.66Q(0001-33

N": 135

CEP:6SÉBpq5Ç_^^^^„

Contrato: NSo ospocifleado

Valor: R(1.500.00 |
ApSoInstitucional: Outros I

3, Dados da Obra/Sorvlço^

Celebrado em: |
Tipo da contratante: Pessoa Juridiea do Direito Pábileo

AVENIDA GETULIO VARGAS

Complamento:

Cidade: sAo JoAo DOS PATOS

Datadelnído: 03/05/2021

Finalidade: Infrsostnitura .

Proprietário: PREFEITUIÜV MUNICIPÁL'DE SAO JOAO DCfS PATOS-MA

. 4. AÜvIdado Técnica

PrpvIsSode término: 14/05/3021

«1

Bairro: CENTRO ' |
UF: MA ' !

N®: 135

CEP: 85865000

1^'brica

CoordenadaslGeográflcas: •6A98722, *43.701802
' I

Código: NSoEapeeIRudo
CPF/CNPJ: Q6.0S9.66a/0001-a3

IS-Elaboraçao ' 1* "• *
26 - Desempenho de cargo > TRANSPORTES > INFRÀESTRUTU/íA URÇ
pavimentação >/n'Qs_4.2.i 2 -asfAltica-para vias urbanas
26 - Desempenho do cargo > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURÂ URB
pavimentação >ffrosjtl.1.3 - emPARALELEPIPEDO PARAvias urbanas
26 - Desempenho do' cargo > TRANSPORTES > INFRAESTRÜTURA U/^ANA > DE
PAVIMENTAÇAO >/n'OS_4.2.1.4 -EM PEDRÃ P/\RA yiAS^URBANAS r ^

1 Quantidade Unidade

» Ide 6.700,00 m*V

ó —m— 6.700.00 ffi*

t

> DE 6.700,00 rrri

Após a condusSo dasatividades técnicas o profissional dava proceder a batxa desta ART

, 5. Observa;6B8

PROJETO P/WíAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ERECUPERAÇAO DE RUAS PAVIMENTADAS.

0. DeclatacSos

-Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou HUgío originado do presente contrato,.bem como suaInterpretação ou execuçSo, será resolvido por
arbitragem, de acordo oom aLei nól 9.307, do 23 de setembro de 1098, por melo do Centro de Medlss^o^ja Arbitragem -CMA >rincul3do eo Croa*M/L
nos tenros do respectivo regulamento dearbitragem que, expressamente, aspartes dodaram concordarj
- Dodaro queestou cumprindo as regras deaeessibllldedo previstas nasnormas técnicas daABNT, nalegislação espocfllca e nodecreta n.
5296/2004. '

7. Entidade de Claeee

SEM INDlCACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

. O.Aselnaturae

Dedaro serem verdadeiras as Informaçõesacima

j. de

lACal (tata

. 9. Informações

JOSEKENRJQU 01^0 *CPF: meei.6S3-oo

PREFEmmA UUNICD>AL DES&O JoAo OOS PATO3<MA • CNPJr
oa.os9.c8a;oooi-33

*AARTé váDdâ somente quandoquitada,medianteapresentação do oomprovante do pagamentoou conferénda no site do Crea.

10. Valor

Valor daART:'r$ 08,78 -Registrada em: 14/05/2021 Valorpago; R5e8,78 NossoNúmaro: 0303231825

Aautsrtltddsda desta ARTpodo«ervetUlcailaem: http3y/oea-fna.sitaaooiabripubaeo/, coma chave:Z43ZZ
« Impressoem: 10/0S/2021 ôs t)7:'t6:11 pon, Ip:13t.72.181.30

wwwxreamaxrs.br

TbI: (98) 21006300

f3loconDsco9cn)8m9xr8.br

-Fax; (98)21006300


