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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

GENERALIDADES 

 

 O presente tem por finalidade, estabelecer métodos e critérios para a execução das 

etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados nas obras de construção 

civil, referentes à construção da PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE 7KM NA PA-287 

NO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE-PA. 

Obra será realizada no município de Cumaru do Norte, por meio da Prefeitura 

Municipal de Cumaru do Norte. 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A execução dos serviços obedecerá às especificações e seus anexos, ao projeto 

básico e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela Contratante no curso das 

obras.  

Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e as especificações, fica definido 

que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando houver 

recomendação expressa em contrário. 

Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 

Fiscalização/ Gerência, deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, a qual, em 

seguida, comunicará por escrito à contratada, sobre a solução a ser adotada de maneira a 

atender a viabilidade técnica do projeto. 

Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as Normas e 

Especificações, deverão ser obedecidos os requisitos das normas especificam da ABNT 

e DNIT.  

Toda documentação técnica fornecida à Contratada, tem como premissa a reserva 

de quaisquer lapsos que porventura contiverem e, não servirão de argumento à mesma 

para que se exclua da responsabilidade completa a perfeita execução dos serviços.  

Não é permitida à execução dos serviços, objeto desta especificação sem a 

implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para 

Trabalhos em vias urbanas;  
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Após finalização dos trabalhos, a Fiscalização/ Gerência, efetuará a Vistoria Final 

dos serviços executados. 

Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas, devendo ser 

pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento 

dos trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o 

argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho. 

Caberá ainda à Contratada fazer um levantamento no local, antes do início da obra, 

para melhor avaliar os serviços que serão executados.  

A Contratada para a execução de serviços de engenharia estará obrigada a:  

• Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou 

mencionados nas normas e especificações e nos desenhos que compõem o projeto 

básico, fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, 

sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 

simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a 

repará-lo de imediato;  

• Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações ou 

projetos, for entregue no local das obras ou incorporados ao serviço, ou quando 

qualquer serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou serviços 

devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos, de 

maneira a torná-los satisfatórios;  

• Responsabilizar-se por quaisquer serviços ou materiais necessários à execução ou 

funcionamento adequados das instalações, mesmo quando não expressamente 

indicados em projeto, especificações técnicas ou planilha de preços;  

• Comunicar por escrito a Contratante, quaisquer erros ou incoerências verificadas 

no projeto básico, não sendo a eventual existência de falhas neste, a razão para a 

execução incorreta de serviços de qualquer natureza;  

• A Contratada poderá propor as modificações no projeto básico que julgar úteis à 

execução da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de caráter 

técnico e administrativo, necessários à sua apreciação e aprovação por escrito da 

Fiscalização;  

• Apresentar profissionais devidamente habilitados para a execução dos serviços, 

sendo vetada a total subcontratação dos serviços, admitindo-se, porém, 
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subempreitadas relativas a serviços especializados, uma vez comprovada a 

idoneidade técnica do subempreiteiro, a critério da Fiscalização;  

• Submeter à aprovação da Contratante o nome do profissional responsável pela 

execução da obra, que deverá dar assistência permanente à mesma; 

• Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização/ 

Gerência, no interesse da obra, julgue inadequado à consecução dos serviços, sem 

que justifique, nestas situações, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;  

• Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de 

Seguro de Acidentes do Trabalho;  

• Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que 

incidam ou venham incidir sobre a execução dos serviços;  

• Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execução da 

obra;  

• Encaminhar a Contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de produção, 

análises realizadas e outros elementos informativos relativos aos serviços 

contratados;  

• De comum acordo com a Contratante, planejar, construir e manter em boas 

condições de higiene e segurança, a critério da Fiscalização, as instalações do 

canteiro de obra; 

• Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possível, evitando-se 

choques, pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que 

àqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser 

guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua 

utilização;  

• Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades 

(concessionárias locais), esta aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para 

não atrasar o início da utilização da mesma, que coincidirá com a entrega desta, 

cabendo a Contratada ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de 

materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas entidades, quando for 

o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.  
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• Na proposta para a execução das obras, a Contratada deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição 

da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.  

• Como se trata de obra em área urbana os preços unitários finais, baseados nos 

preços unitários das planilhas de referência SINAPI, deverão incluir todas as 

despesas diretas e indiretas que incidirem sobre os serviços, tais como: aquisição 

de materiais, emprego de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, BDI, etc. 

 

MATERIAIS 

 

A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado na 

obra, estará sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado ou seus prepostos, nas 

dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, 

também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e Especificações, sendo 

expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao especificado. 

A Fiscalização examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes 

de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem 

julgados inadequados. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, 

a Contratada, em tempo hábil, apresentará, por escrito à Fiscalização, a proposta de 

substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a Contratada firmar 

declaração de que a substituição se fará sem ônus para a Contratante.  

 

SEGURANÇA 

 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas 

relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da Contratada e 

observadas as leis em vigor.  

Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda 

de ferramentas e aproximação de pedestre.  
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Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos, 

inflamáveis ou explosivos, a Fiscalização deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela Contratada, quanto 

aguarda e emprego do referido material.  

A Contratante não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 

locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

A Contratada manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos termos da 

legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e 

equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos 

serviços.  

A Contratada se submeterá as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 

FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

A Obra será fiscalizada / Gerenciada por intermédio de engenheiro (s) credenciado 

(s) pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, respectivos auxiliares e Consultoria, 

quando for o caso. 

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por 

qualquer elemento da Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das 

recomendações dos fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de 

tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aqui mencionadas.  

A Contratada deverá acatar de modo imediato a ordem de serviço advinda da 

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte para execução das obras e serviços, dentro 

destas especificações e do contrato. 

Ficam reservados a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA o direito e a 

autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto 

no contrato, nestas especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se 

relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus 

complementos. 
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A Contratada deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da Prefeitura 

Municipal de Cumaru do Norte – PA os meios necessários e aptos a permitir a medição 

dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e 

dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho. 

A atuação do Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA em nada diminui a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às Obras e/ou 

fornecimentos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentações vigentes.  

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA poderá exigir, a qualquer 

momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela Contratada, providências 

suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da Obra. 

Pela contratada, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA e um mestre de obras. 

A indicação do referido engenheiro a Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – 

PA se fará acompanhar do número de registro no CREA, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias após a assinatura do contrato e/ou da emissão da ordem de serviço inicial, ou, em 

quaisquer outras circunstâncias e a qualquer época, em atendimento e solicitações da 

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA.  

Deverá, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no mínimo, uma equipe 

especializada, no canteiro da obra.  

Todas as ordens dadas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA ao 

engenheiro condutor da Obra serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à 

Contratada; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo 

referido engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, serão 

considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela Contratada.  

A Contratada deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA onde serão 

anotados fatos cujos registros sejam considerados necessários.  

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA terá direito de exigir pessoal e 

equipamentos adequados e em quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao 
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nível de qualidade desta especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma 

do contrato. 

A Contratada só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos mesmos.  

A Contratada deverá manter no local das Obras:  

• Diário de Obra  

• Livro de ocorrências;  

• Cópia do contrato e de seus anexos;  

• Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou 

fornecimentos;  

• O registro das alterações regularmente autorizadas;  

• As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os gráficos de ensaios e controle e 

os demais documentos técnicos relativos às obras;  

• Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, pareceres e demais documentos 

administrativos da obra;  

• Cronograma de execução, com representatividade atualização permanente;  

• Cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas.  

 

PRAZOS 

 

Prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a partir da 

emissão da Ordem de Serviço, que deverão ser rigorosamente cumpridos, 

independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras 

que porventura venham a ocorrer.  

Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da 

Contratada deverá entrar em contato com o Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal de 

Cumaru do Norte – PA, para de comum acordo definir os planos de execução da obra, 

para que os prazos sejam atendidos. 
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ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIA 

 

Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento, para verificação final da Contratante.  

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra a 

expensas da Contratada. 

Quanto à garantia, a Contratada deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o 

perfeito funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da 

data do Termo de Recebimento, emitido pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte.  

Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela 

Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte – PA, até a efetiva correção do mesmo, pela 

Contratada. Na hipótese de reparos em serviços, um novo período de garantia será 

iniciado somente para o item substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela 

fiscalização. 

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer 

erros ou omissões da contratada, em especial, de matéria-prima, de fabricação, de 

montagem, de coordenação técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos 

ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga 

excessiva; de influência de ação química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de 

obras civis inadequados e de outras razões fora do controle da contratada.  

Caso a Contratada deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 

correção dos materiais / serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum 

acordo com a fiscalização, após recebimento de aviso, por escrito, a Contratante poderá, 

a seu exclusivo critério, substituir equipamentos e materiais, assim como ou corrigir 

serviços conforme o caso, debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para todos os 

fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, não 

se alterando a garantia geral neste fornecimento.  

A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo as 

fiscalizações ou inspeções, exercidas pela Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, não 

ilidirão a total e exclusiva responsabilidade da Contratada pela perfeita qualidade de 

fabricação, dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados. 
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CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de 

campo expedida pela Fiscalização / Gerência da obra. 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1 ADMININSTRAÇÃO DE OBRA 

 A administração local da obra deverá ser realizada por engenheiro responsável 

devidamente habilitado perante o CREA-PA, e auxiliado por todos os demais 

profissionais considerados necessários à garantia da qualidade, segurança e manutenção, 

bem como ao fiel cumprimento das normas regulamentadoras que tratam da Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

A administração da obra será feita por uma equipe composta dos seguintes profissionais: 

• Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares; 

• Encarregado geral de obras com encargos complementares; 

 

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

Será de responsabilidade da contratada todos os trabalhos concernentes a mobilização 

e desmobilização de equipamentos e pessoal para o local da obra. 

A Mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde 

deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais, 

mobiliários e equipamentos necessários à execução dos mesmos. 

A Desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e consequente 

retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos, mobiliários e materiais de 

propriedade exclusiva da Contratada, entregando a área das instalações devidamente 

limpa.  
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Não é permitido o abandono de sobras de materiais de construção, de equipamentos ou 

partes de equipamentos inutilizados. Os resíduos de concreto devem ser acondicionados 

em locais apropriados, os quais devem receber tratamento adequado. 

• Servente com encargos complementares; auxiliando na execução dos serviços de 

reparo e manutenção que são de competência do pedreiro. 

• Caminhão TOCO para transporte geral. 

 

3 SERVIÇOS INICIAIS 

 

3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 

Deverá ser afixada placa identificadora, em local com fluxo de veículos e pedestres 

para boa visualização. A placa deverá conter os dados principais da obra (área construída, 

convênio, custo, construtor, engenheiro responsável, engenheiro fiscal e etc.), ser 

confeccionada em chapa metálica galvanizada; ter dimensões mínimas de 3,00 x 2,00m; 

ser estruturada em peças de madeira de lei com bitola de 4”x1.1/2”; ter como suporte 

peças em madeira de lei com bitola de 4” x 4”; e ter sua parte inferior com altura mínima 

de 2,00m em relação ao solo. 

 

 

3.2 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A 

EM POSTE MADEIRA 

As instalações provisórias de energia deverão estar dispostas no canteiro antes da 

liberação das frentes de serviço de forma a dar funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta 

ligação deverá ser desligada ao final da obra e executada ligação de acordo com 

viabilidade do local definida por concessionária ou grupo gerador. 

 

 

3.3 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

 

Será utilizado de estruturas de madeira compensada para as estruturas com suas 

respectivas medidas representados na planilha orçamentária e código do SINAPI. 
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O local de implantação do canteiro deverá ser aprovado previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, possuir área compatível com o volume dos serviços e a logística 

necessária para o apoio e execução das obras. As providências para obtenção do terreno 

para o canteiro da obra, inclusive despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, 

são de responsabilidade exclusiva da contratada. 

 

3.4 LICENÇAS E TAXA DE OBRAS (ACIMA DE 500M²) 

A obra deverá ser obrigatoriamente, legalizada junto aos órgãos competentes e deverá 

ser encaminhada cópia dos documentos aprovados para a CONTRATANTE. 

Todas as despesas municipais, estaduais e federais ficaram de responsabilidade da 

empresa contratada. 

 

4 TERRAPLENAGEM 

 

4.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 
Todo serviço a executar será locado rigorosamente de acordo com o projeto.  

A locação topográfica de toda a obra, ficará a encargo da CONTRATADA, sendo que 

para isso, deverão ser utilizados equipamentos topográficos de boa precisão e operados 

por profissionais qualificados.  

A locação será realizada com a utilização de boa técnica, de uso corrente para serviços 

correlatos, com elaboração de cadernetas de campo, notas de serviços, relocação e 

nivelamento do terreno. 

Serão mantidos no trecho, tantos quantos necessários (à da CONTRATANTE), RNs 

comprobatórios devidamente protegidos. 

 

4.2 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 

DMT DE 1.800 A 2.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTOPRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ (MATERIAL CORTE) 
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Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira hidráulica e depositá-lo 

diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele. Continuar 

o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista 

de escavação.  

Após serem carregados, os caminhões basculantes transportarão o material escavado 

ao aterro previsto para frente de trabalho e retornarão para serem novamente carregados. 

 

4.3 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM 

REVESTIMENTOPRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³ (MATERIAL JAZIDA) 

 

Realizar a escavação do material da jazida com escavadeira hidráulica e depositá-lo 

diretamente na caçamba do caminhão basculante até atingir a capacidade dele. Continuar 

o mesmo procedimento para os demais caminhões basculantes até atingir a cota prevista 

de escavação.  

Após serem carregados, os caminhões basculantes transportarão o material escavado 

da jazida para frente de trabalho e retornarão para serem novamente carregados. 

 

4.4 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente 

concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. O solo é transportado entre 

a jazida e a frente de serviço através de caminhões basculantes que o despeja no local de 

execução (o transporte não está incluso na composição). Após o lançamento do solo, a 

motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o solo e o trator com grade 

de discos prossegue com a homogeneização, até atingir a espessura prevista em projeto. 

Posterior à homogeneização, o caminhão pipa umedece a camada de forma que o teor de 

umidade se encontre dentro do limite da umidade ótima de compactação, conforme 

projeto.  

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro e o rolo 
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compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as 

exigências de compactação e acabamento da camada. 

 

4.5 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 

A regularização do subleito será efetuada de modo a conformar o leito estradal, 

transversal e longitudinalmente, respeitando as cotas de projeto compreendendo assim, 

cortes e aterros até 20cm de espessura máxima. Em caso que a espessura ultrapasse 20cm, 

considera-se então como terraplenagem.  

Para execução utilizaremos os seguintes equipamentos:  

• Motoniveladora, com escarificador;  

• Caminhão equipado com tanque de 6.000 litros ou superior e barra distribuidora de 

água;  

• Rolos compactadores auto propulsor tipo pé de carneiro, liso vibratório e 

pneumático;  

• Grades de discos.  

Todo o material orgânico e vegetação que porventura exista no leito estradal serão 

completamente removidos e colocados em lugar previamente autorizado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

O material trabalhado deverá ser escarificado umedecido ou aerado, homogeneizado 

até atingida a umidade especificada e por fim compactado a no mínimo 100% em relação 

a massa especificada aparente seca, máxima, obtida no ensaio D.N.E.R - ME 47-64, e o 

teor de umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado mais ou menos 2%.  

Quanto a compactação do material será no mínimo de 100% em relação a massa 

específica aparente seca, máxima, obtida no ensaio DNER -ME 42-64, e o teor de 

umidade deverá ser a umidade ótima do ensaio citado mais ou menos 2%.  

A regularização do subleito será medida em metros quadrados, calculados com base 

na largura da plataforma, projetada, e na extensão medida pelo estaqueamento, para os 

serviços realmente executados de acordo com os projetos e especificações.  

O material adicionado trazido de jazidas para regularização do subleito será medido, 

separadamente, em metros cúbicos, para o material realmente escavado e incorporado do 

serviço, por meio de seções transversais levantadas pela FISCALIZAÇÃO nos locais das 
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jazidas, após sua limpeza e expurgo, porém, antes do início da sua exploração e, 

posteriormente, ao encerramento da mesma. 

 

5 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

 

5.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

A imprimação será realizada após a execução da base, e consistirá na aplicação de 

material betuminoso tipo CM-30. Antes de se aplicar o ligante betuminoso, serão tomados 

cuidados especiais. Proceder-se-á inicialmente, a limpeza da pista, efetuando-se a 

varredura do trecho a imprimar, com a utilização de vassoura mecânica puxada por trator 

agrícola, auxiliada por turma de mão-de-obra, os quais deixarão a superfície da base 

completamente isenta de pó e material solto. A distribuição do ligante será feita por 

caminhão espargidor equipado com bomba reguladora de alta pressão e sistema completo 

de aquecimento, que permitem a aplicação do material na taxa1,2 L/m² e em quantidade 

uniforme. 

 

5.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C. 

A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e 

qualquer material solto. Antes da aplicação do ligante betuminoso, no caso de bases de 

solo-cimento ou concreto magro, a superfície da base deve ser umedecida. Aplica-se, a 

seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu tipo, na 

quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura da aplicação do ligante 

betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura 

x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor a viscosidade para 

espalhamento. A viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão deverá estar 

entre 20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94).  

Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em 

decorrência da ruptura. A tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” do ligante 

betuminoso diluído com água é de ±0,2 l/m2 Deve-se executar a pintura de ligação na 

pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao 

tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, executando a pintura de 
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ligação da adjacente assim que a primeira for permitida ao tráfego. A fim de evitar a 

superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, colocam-se faixas de 

papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante 

betuminoso situem-se sobre essas faixas, as quais serão, a seguir, retiradas. Qualquer 

falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. 

 

5.3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

 

O concreto asfáltico - CA será aplicado sobre o pavimento existente, após a pintura 

de ligação ter sido efetuada e observado o período de ruptura. O concreto asfáltico é o 

revestimento flexível resultante da mistura à quente, de agregados minerais graduados, 

materiais de enchimento (filer) e ligante que serão fornecidos pela empreiteira. Sobre a 

pintura de ligação efetuada, a mistura será espalhada mecanicamente com 

vibroacabadora, de modo a apresentar, depois de compactada, a espessura especificada 

pelo projeto.  

Os serviços constam basicamente da execução de uma camada de concreto asfáltico, 

aplicada na forma de camada de regularização ou revestimento sobre pavimento existente, 

conforme indicações e na espessura definida no projeto.  

Os serviços exigem normalmente o seguinte:  

a) limpeza da área a ser realizada a capa asfáltica com a varrição dos locais com 

vassoura mecânica, obrigatoriamente;  

b) pintura de ligação;  

c) transporte do CA;  

d) espalhamento do CA com vibro acabadora e compactação com rolo de pneus e rolo 

tandem liso.  

Características dos Agregados:  

a) A mistura de agregados resultará da combinação adequada de frações de agregados 

proveniente de pedreira indicada; 
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b) Cuidados especiais deverão ser adotados na britagem, de sorte a evitar a produção 

de agregado excessivamente lamelar. O agregado deve apresentar Índice de Forma 

superior a 0,6 de acordo com o método DNER-ME-96/94;  

c) A mistura de agregados deverá satisfazer aos requisitos da faixa granulométrica 

“C” do DNIT. 

Características das Emulsões Asfálticas e Asfaltos Diluídos: 

 A Contratada deverá apresentar a Fiscalização os ensaios de Viscosidade Saybolt-

Furol fornecidos pela distribuidora de modo a comprovar que o material empregado está 

dentro das especificações.  

Característica do Ligante Betuminoso:  

Será empregado como ligante betuminoso CAP Convencional – Cimento Asfáltico 

de Petróleo 50/70;  

Composição da Mistura Betuminosa: 

a) O CA convencional deverá atender a faixa “C” do DNIT, atendendo todas as suas 

especificações quanto aos materiais;  

b) A Contratada deverá elaborar o projeto (traço da mistura) do concreto asfáltico 

convencional, o qual deverá ser submetido à Fiscalização para exames e eventuais 

modificações e posterior aprovação por parte da DPOV/SMO;  

c) Cuidados especiais deverão ser adotados na dosagem, no sentido de conferir 

condições adequadas de vazios à mistura de maneira a que sejam evitados problemas de 

exsudação;  

d) Durante a produção, a granulometria da mistura poderá sofrer variações em relação 

à granulometria de projeto, respeitada as tolerâncias máximas especificadas; 

Recomendações para Execução:  

A usinagem, transporte, espalhamento e a compactação das camadas de CA deverão 

seguir as seguintes recomendações:  

a) Concreto Asfáltico com CAP 50/70: a temperatura de usinagem do ligante asfáltico 

deverá ser de no máximo 155ºC, devendo os agregados serem aquecidos entre 10°C a 

15°C acima da temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 170°C; no momento da 

aplicação e compactação, a temperatura do concreto betuminoso deverá ser de, no 

mínimo, 140 ºC;  
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b) A fiscalização da DPOV/SMO deverá fazer o acompanhamento da densidade/grau 

de compactação através de ensaios de corpos de provas extraídos da pista;  

c) Tomar todos os cuidados para evitar a oxidação do CA, reduzindo o máximo o 

tempo de exposição ao oxigênio, sendo obrigatória a utilização de lonas no transporte da 

mistura;  

d) A compactação da mistura deve começar imediatamente após o espalhamento;  

e) Utilizar equipamentos de compactação adequados (um rolo de pneu e um rolo liso); 

f) Não será admitido o uso de solventes nos pneus ou tambor dos rolos.  

Controle e Inspeção:  

a) O controle do CA convencional faixa C DNIT aplicado, será realizado conforme 

determinam as Normas daquele Órgão, com ênfase para a NORMA DNIT 031/2006 – 

ES;  

b) A fiscalização da DPOV/SMO poderá extrair amostras para análise dos materiais 

fornecido pela Contratada, através de seu Laboratório e/ou por Laboratório idôneo por 

ela determinado, a fim de verificar se o produto atende às especificações estabelecidas 

nas Normas vigentes nas Especificações Técnicas do DNIT. A Contratada deverá 

apresentar uma análise diária de determinação do teor de betume da massa produzida. 

 

5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA 

 

O transporte do material, para os locais de aplicação, será efetuado em caminhões 

basculantes, com caçambas limpas e lisas. Todo material a ser transportado deverá estar 

coberta com lona impermeável, desde a saída do caminhão até o ponto de descarga. 

Serviço previsto para o transporte do CBUQ conforme planilha orçamentária.  

a) Para fins de licitação será considerada a DMT Máxima de 30 KM  

b) Para fins de medição será utilizada a DMT apresentada pela empresa vencedora e 

aferida pela fiscalização da DPOV/SMO, ficando limitada a no máximo 30 km. 
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6 DRENAGEM PROFUNDA 

 

6.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA 

 

Para a execução desse serviço foi considerada a profundidade máxima de 1,40 m, 

quando a previsão da escavação for para a profundidade de até 3,0 m. Os 0,10 m restantes, 

para completar esses intervalos, serão executados com escavação manual para ajustar o 

fundo da vala, o que garantirá a declividade dos trechos de tubulações a serem assentadas.  

Na execução desse serviço deverá ser utilizada retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tração 4x4, potência líquida 88 HP, caçamba da carregadeira com 

capacidade mínima de 0,8 m³ e caçamba da retro com capacidade de 0,26 m³. Peso 

operacional mínimo de 6.674 kg e profundidade de escavação máxima de 4,37 metros. A 

escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

6.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).  

 

Serviço para preparar o fundo da vala para receber o assentamento das redes de 

drenagem. O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade do fundo 

da vala. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizada.  

A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da 

tubulação e reaterro. 

 

6.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. 

 

Este serviço refere-se ao concreto que será utilizado para a fabricação do berço 

onde serão assentadas as tubulações de drenagem. O concreto em questão deverá ser 

composto pelos seguintes materiais:  
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-  Cimento Portland composto CP II-32.  

-  Areia média – areia média úmida, com coeficiente de inchamento de 1,35, pronta para 

o uso.  

-  Brita 1 - agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda 

à norma ABNT NBR 7211 . 

O traço deve ser ajustado em função da natureza dos materiais efetivamente 

disponíveis na região da obra.  

 

Para a fabricação do concreto deve-se tomar as seguintes medidas:  

-  Fazer uma mistura inicial a seco da areia, cimento e brita, conforme dosagem indicada;  

-  Adicionar água aos poucos, misturando com uma enxada até se obter uma massa 

homogênea e livre de grumos.  

-  Considerar a relação água/cimento igual a 1,00.  

 

6.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

 

A abertura da vala deverá ser realizada de maneira que assegure a regularidade do seu 

fundo, compatível com o greide da tubulação projetada e a manutenção da espessura 

prevista para o lastro inferior à tubulação. As valas onde serão assentados tubos com 

diâmetro de 1,00m terão largura de 1,50m.  

Os tubos de concreto que comporão a rede principal do sistema de drenagem terão 

diâmetro de 1,00m, serão do tipo ponta e bolsa e em concreto simples, serão rejuntados 

com argamassa 1:4, terão montagem com auxílio de equipamentos, e serão assentados 

respeitando as cotas e os posicionamentos conforme o projeto.  

O assentamento deverá ser feito sempre de jusante para montante e com a bolsa 

colocada a montante do tubo.  

O reaterro das valas será executado em camadas de 0,20m, com compactação 

mecânica, sendo o controle de compactação visual, com observação do comportamento 

do solo quando da passagem do compactador. 
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6.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).  

  

 Os transportes das peças pré-moldadas serão realizados através de caminhão 

carroceria com guindauto (munck). No transporte das peças pré-moldadas de concreto 

atentar para vibrações e choques que possam danificar as peças durante o transporte. 

 

6.6 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor 

umidade ótima de compactação. Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, 

atendendo as especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 

continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. Prossegue-se 

com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, 

nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala.  

O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras. 

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a 

superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas 

e compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. No 

caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas 

do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala. 

 

6.7 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, 

ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

 

Trata-se do dispositivo que conduz a descida de água em pontos baixos ou em 

pontos de greide contínuo, em que a vazão limite dos dispositivos de condução 
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longitudinal é atingida. No caso de pontos baixos e entrada de água, recebe fluxo pelos 

dois lados e, no caso de greide contínuo, apenas do lado de montante.  

Todos os materiais utilizados na construção desses dispositivos deverão atender 

integralmente às especificações correspondentes.  

O concreto utilizado nos dispositivos em que se específica esse tipo de 

revestimento deverá ser dosado experimentalmente para uma resistência característica à 

compressão de 13,5 MPa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o 

prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 7187 da ABNT. 

A pedra de mão utilizada nas entradas de água em alvenaria de pedras deverá ser 

originária de rocha sã e estável, apresentando os mesmos requisitos qualitativos exigidos 

para a pedra britada destinada à confecção do concreto. O diâmetro da pedra de mão deve 

se situar na faixa de 10 a 15 cm. 

 

7 DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

7.1 MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,45M X 0,22M COM LÂMINA 

D 

 

Os meios fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados 

com argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 

30 cm de largura com lâmina d’agua, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer 

descolamento do trecho e criarem-se assim possíveis retrabalhos.  

Nos locais onde for previsto a implantação de acesso para deficientes físicos e 

garagens, deve-se proceder ao rebaixo do meio fio, conforme especificado no projeto em 

anexo.  

Os parâmetros, materiais e tolerâncias de aceitabilidade para este serviço seguem a 

especificação DAER-ES-D 04/91. Os meios fios serão medidos em m lineares executados 

no local. 

 

7.2 DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 
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Serão necessários construir descidas de águas pluviais como informado no projeto 

dos perfis longitudinais como forma de dissipar energia para o lançamento final de águas 

pluviais. Deverá seguir o detalhe apresentado em projeto já que este segue o estabelecido 

pelo DNIT. 

 

8 SINALIZAÇÃO 

 

8.1 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM 

 

A tinta deve ser fornecida para uso em superfície de pavimento de concreto 

asfáltico, após a abertura do recipiente, não deverá apresentar sedimentos, natas ou 

grumos e deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada.  

A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: Temperatura entre 

5°C e 40°C e umidade relativa do ar até 80%. A tinta deve estar em condições de ser 

aplicada por máquinas apropriadas e ter a consistência especificada, sem ser necessária a 

adição de outro aditivo qualquer. Pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, 

variáveis de 0,4 a 0,9mm. 

A aplicação deve ser feita na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente 

o pavimento e permitir a liberação do tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos.  

A tinta deve manter integralmente a sua coesão e cor, após aplicação no 

pavimento, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de 

adesividade ao pavimento, e produzir película seca, fosca e de aspecto uniforme, sem 

apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil. 

 

CUMARU DO NORTE – PA, 15 DE JUNHO DE 2022 
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