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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA DRENAGEM PLUVIAL  

E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

DA RUA PORTUGAL 

 

IDENTIFICAÇÃO 

  

OBRA: Execução de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica  

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 7.081,00m2 

LOCALIZAÇÃO: Rua Portugal, Bairro Guarujá 

                                                                                                         

 

CONDIÇÕES GERAIS. 

  

Todos os serviços apresentados deverão ser executados mediante contratação de 

profissional e ou empresa responsável registrados no CREA-SC. 

As normas, projetos de normas, especificações, métodos de ensaios e padrões aprovados 

e recomendados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial a NBR 

9050/2004, bem como toda a legislação em vigor, referentes a obras civis, inclusive de 

segurança do trabalho, será parte integrante destas especificações, como se nelas estivessem 

transcritas. 

         A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes do projeto, 

às especificações dos fabricantes de equipamentos e estas especificações. 

        Observar todas as cotas, desenhos e observações constantes dos projetos. 

        Havendo divergência entre desenhos, escalas e cotas, prevalecerão sempre os detalhes 

sobre as plantas gerais, e em seguida, as cotas e, por último, os desenhos. 

        Os detalhes dos serviços constantes nos desenhos e não mencionados nestas 

especificações, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações que 

não constarem nos desenhos, serão interpretados como fazendo parte do projeto. 

        Nenhuma modificação poderá ser feita sem o consentimento por escrito da fiscalização, 

embora tais modificações possam influenciar ou não sobre o valor da construção. 

         Os materiais e mão-de-obra a serem empregados serão de primeira qualidade, 

objetivando um resultado final com acabamento esmerado nos serviços. 

         Os serviços não aprovados pela fiscalização ou que apresentarem vícios ou defeitos de 

execução, serão demolidos e reconstruídos. 

         A mão-de-obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

de boa qualidade, em obediência a estas especificações e aos padrões em vigor. 
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         A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às 

recomendações dos fabricantes, cabendo a construtora, em qualquer caso a responsabilidade 

técnica. 

         Os ensaios de materiais e serviços, julgados necessários, serão providenciados pela 

construtora sem que seja necessário o pedido da fiscalização. 

         Para os traços ora indicados, o construtor deverá providenciar os testes laboratoriais em 

função dos diferentes tipos de matérias primas obtidas nas mais variadas regiões, para que o 

produto final obtido, seja com a melhor qualidade possível. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

       A construtora deverá providenciar as instalações provisórias de água e luz, que se façam 

necessárias para esta obra, assim como barracões (abrigos) necessários ao atendimento geral 

da obra, com previsão para depósito de materiais. 

       O canteiro de obras deverá ser organizado e limpo, cabendo a construtora manter estas 

condições durante todo o período de execução da obra, retirando quaisquer materiais, 

equipamentos, entulhos e outros que não sejam necessários à execução. 

       A locação da obra será feita rigorosamente de acordo com os níveis e indicações 

constantes dos projetos e detalhes. 

      Os alinhamentos das calçadas, meio fio, e alinhamento predial nas testadas de lotes, 

deverão ser verificados e eventuais problemas e diferenças comunicados a fiscalização, que 

providenciará o realinhamento se entender necessário. 

       Deverão ser executados, para proteção de pedestres, guias com fitas de isolamento 

zebradas, em toda a extensão da via pública e nos limites das áreas vizinhas, quando 

necessário. 

 

SINALIZAÇÃO DA OBRA   

 

       O local onde está sendo realizado o trabalho deverá estar devidamente sinalizado, por 

meio de cavalete (modelo em anexo), fitas zebradas, cones e ou tela tipo tapume se 

necessário, durante a execução até o aceite da obra 

        O cavalete deverá situar-se na área de influência da obra, em locais visíveis e 

estratégicos, sem prejuízos para a sinalização do trânsito ou terceiros. 
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ESCAVAÇÃO 

 

       A escavação deverá ser executada mecanicamente pela contratada, sendo que a largura e 

a profundidade deverão estar de acordo com as tabelas e especificações constantes no projeto. 

 

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 

Inicialmente, proceder-se-á à escarificação geral até 0,20m. Operações de corte ou 

aterro que excedam ao limite de 0,20m serão tratados como itens de terraplenagem. Os 

trechos que não atingirem às condições mínimas de compactação devem ser escarificados, 

homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados.  

Não deverá ser executado serviço de regularização do subleito em dias de chuva.  

A regularização deverá ser executada de acordo com projeto.  

Os equipamentos empregados serão escolhidos de acordo com material empregado. 

Para execução da regularização, poderão ser utilizados: 

 

 Motoniveladora pesada, com escarificador; 

 Caminhão pipa com barra distribuidora; 

 Rolos compactadores tipos pés-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou 

autopropulsores; 

 Grade de discos; 

 Trator agrícola de pneus; 

 Pulvi-misturador. 

 

Deverá ser executada considerando os caimentos e acabamentos necessários na via para 

posteriormente chegar a compactação de 100%, do proctor normal, para em segurança aplicar 

a camada posterior e assim sucessivamente. 

O controle tecnológico e geométrico deverá ser feito de acordo com as especificações 

do DER-SC-ES-P01/92. 

As áreas destinadas ao estacionamento e a manutenção dos equipamentos deverá situar-

se de forma que não sejam levados até cursos d’agua, resíduos de combustíveis e 

lubrificantes. 

 

 EXECUÇÃO 

 

Havendo necessidade de repor material o produto deverá sair da "Usina de Solos" 

perfeitamente homogeneizado, com teor de umidade ligeiramente acima do ótimo, de forma a 
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fazer frente às perdas no decorrer das operações construtivas subsequentes. No transporte, 

deverão ser tomadas as precauções para que não haja perda ou adição excessiva de umidade.  

Não se recomenda a estocagem do material usinado, pelos riscos de segregação 

inerentes a tal operação.  

Não se recomenda o espalhamento parcial ou por etapas, quanto à espessura e largura de 

camada individual. O espalhamento deverá ser feito de modo a se evitar conformação 

adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessário, admite-se conformação pela 

atuação da motoniveladora, exclusivamente por ação de corte, previamente ao início da 

compactação.  

A espessura da camada acabada, deverá ser de 0,13m. O teor da umidade da mistura, 

por ocasião da compactação, deve estar compreendido no intervalo de - 2%, a + 1% em 

relação à umidade ótima. Preferencialmente, deve ser iniciada, no ramo seco, com umidade 

de, no máximo, 1% abaixo da umidade ótima. Caso o teor de umidade se apresente fora dos 

limites estabelecidos, proceder-se-á ao umedecimento da camada, se demasiadamente seca, ou 

a escarificação e aeração se estiver excessivamente úmida. Nesse caso o material deverá ser 

conformado, pela ação da motoniveladora e, em seguida, liberado para compactação.  

A compactação da camada será executada mediante o emprego de rolos vibratórios 

lisos, e de rolos pneumáticos de pressão regulável.  

A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando nos bordos mais baixos e 

progredindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se que, em cada 

passada do equipamento, seja recoberta, no mínimo, a metade da largura da faixa densificada 

pela passagem anterior.  

Eventuais manobras do equipamento de compactação deverão se proceder fora da área 

de densificação.  

Em lugares inacessíveis ao equipamento convencional de compactação, ou onde seu 

emprego não for recomendável, a compactação requerida será obtida através de 

compactadores portáteis, manuais ou mecânicos.  

A operação de acabamento se dará mediante o emprego de motoniveladora atuando 

exclusivamente em operação de corte. Complementarmente, a camada receberá um número 

adequado de coberturas através dos rolos compactadores.  

Após a verificação e aceitação do segmento, deverá ser lançada a camada posterior. 

Quando prevista, deverá ser executada a imprimação do segmento, tão logo se constate a 

evaporação de umidade superficial.  

Não se recomenda a abertura do segmento ao tráfego. No entanto, à critério da 

Fiscalização, e em caráter excepcional, o segmento poderá ser liberado pelo menor espaço de 

tempo possível, sem prejuízo à qualidade do serviço.  
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DRENAGEM  

 

        Para a condução pluvial serão utilizados tubos de concreto nas dimensões e quantidades 

indicadas em projeto, assentados sobre um lastro de brita nº 2, na espessura de 10 cm, após a 

regularização e compactação do fundo da vala 

        O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:4 na parte 

externa com largura de 10 cm e espessura de 1 cm ou se fará o envolvimento da junta com 

manta geotêxtil com 20 cm de largura. 

        Para o perfeito alinhamento dos tubos deverão ser utilizadas duas linhas de nylon, sendo 

uma à meia altura do tubo, em sua lateral e a outra na geratriz superior, para controle da cota 

de assentamento e alinhamento. 

       Os tubos deveram ser assentados sempre com a parte da emenda longitudinal (junta) 

voltada para cima.  

 

ATERRO E REATERRO DE VALAS 

 

       O aterro e o reaterro, de uma maneira geral, devem ser executados em camadas não 

superior a 20cm, compactados mecanicamente, utilizando-se para isto o material da vala, se 

este possuir características adequadas, ou material transportado de outro local, porém 

especialmente escolhido para este fim. 

        A compactação deve ser executada mecanicamente (sapo ou placa vibratória), 

considerando como volume de aterro, para efeito de pagamento, o volume escavado, subtraído 

do volume ocupado pela obra construída. 

O material proveniente dos cortes, quando não utilizado no local deverá ser transportado 

para bota-foras autorizados e licenciados. 

 

CAIXA DE CAPTAÇÃO  

 

       As caixas de captação devem seguir rigorosamente o projeto. 

       Será executado primeiramente o fundo da caixa, sendo que o solo deve ser compactado e 

sobre ele executado lastro de 10 cm de brita nº 2 e 5cm de concreto magro (fck = 15 Mpa) de 

dimensões iguais a da caixa, e sobre este levantar as paredes da mesma. 
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       Os blocos de concreto devem ser preenchidos com concreto e seguir a sua execução 

conforme detalhamento em anexo. 

As tampas das caixas serão em concreto armado de fck: 25 Mpa na espessura de 13cm 

quando utilizada no leito da via e de 8cm de espessura quando utilizada na calçada, estando a 

armadura detalhada em projeto. 

 

CAMADA DE BRITA GRADUADA SIMPLES - BGS 

 

Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem de rocha sã, devem ser 

constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas 

lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração e isentos de material vegetal e 

impurezas.  

Para os serviços deverão ser seguidas as especificações do DEINFRA – SC – ES-P 

11/16, no tocante a especificações de materiais, compactação, execução dos serviços, controle 

tecnológico, controle geométrico e outros. 

 

IMPRIMAÇÃO 

 

Sobre a Base acabada será executada imprimação com o uso da Emulsão Asfáltica com 

taxa de aplicação do ligante, compreendida no intervalo de 0,9 a 1,71/m², devendo ser 

determinada experimentalmente no canteiro de obra, na “Pista de Controle”.  

A taxa ideal é a máxima que pode ser absorvida em 24 horas sem deixar excesso na 

superfície e, que apresente uma penetração de, no mínimo, 3 mm, de acordo com a 

permeabilidade da camada granular. Em nenhuma hipótese será permitida a diluição da 

Emulsão Asfáltica do tipo EAI.  Para os serviços deverão ser seguidas as especificações do 

DEINFRA – SC – ES-P 04/15, no tocante a especificações de materiais, execução dos 

serviços, controle tecnológico, controle geométrico e outros. 

 

EXECUÇÃO 

 

Depois da perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura 

asfáltica, proceder-se-á a varredura da sua superfície de modo a eliminar-se o pó e o material 

solto existente. 

Recomenda-se, no caso de pintura asfáltica de imprimação, um leve umedecimento da 

superfície da camada, para diminuir a influência do ar quente nos vazios, facilitando a 

penetração do ligante.  
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A distribuição do material asfáltico deverá ser feita utilizando-se um caminhão 

espargidor limpo e sem resíduos de outros produtos, mesmo emulsões asfálticas. Os leques de 

espargimento devem permitir uma distribuição uniforme, sob pressão. 

Não poderá ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, no material existente 

dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à 

distribuição. 

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico adequado, na temperatura compatível com o seu 

tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme possível. O ligante asfáltico não deve 

ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C, ou em dias de chuva, 

ou quando esta estiver eminente. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser 

aquela que proporcione a melhor viscosidade para o espalhamento. 

Deve-se executar a pintura asfáltica na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, e 

deixá-la fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em uma meia-

pista, completando-a na adjacente, logo que a primeira permitir sua abertura ao tráfego. O 

tráfego sobre pintura asfáltica de imprimação só deverá ser permitido após decorridos, no 

mínimo, 24 horas da aplicação do ligante e quando este estiver convenientemente curado. O 

tempo de exposição ao tráfego será condicionado pelo seu comportamento, não devendo 

ultrapassar 30 dias. Pode-se permitir o tráfego imediato em locais de cruzamento com outras 

estradas, desde que seja aumentada a taxa de aplicação e coberta com espessa camada de 

pedrisco ou areia, capaz de evitar a remoção do material ligante. Nesse caso medidas de 

redução da velocidade do tráfego, usuário, deverão ser tomadas, como prevenção as freiadas e 

manobras bruscas. 

A fim de evitar a superposição, ou excesso, nos pontos inicial ou final das aplicações, 

devem-se colocar faixas de papel, transversalmente, na pista, de modo que o início e o 

término da aplicação do material asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais serão a seguir 

retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida 

com um distribuidor manual. 

Na eventualidade de ocorrerem defeitos ("panelas") na camada com pintura asfáltica de 

imprimação, em áreas abertas ao tráfego, as correções serão procedidas fazendo-se uma 

pintura de ligação de retoque e usando-se somente material da camada sobrejacente. 

 

 

PINTURA DE LIGAÇÃO 

 

 

Setenta e duas horas após a imprimação, será executada uma pintura de ligação. 

Na obra em questão será utilizado emulsão asfáltica tipo RR-2C, com uma taxa de 

aplicação de 0,6 l/m2. 
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Para os serviços deverão ser seguidas as especificações do DEINFRA – SC – ES-P 

04/15, no tocante a especificações de materiais, execução dos serviços, controle tecnológico, 

controle geométrico e outros. 

  

EXECUÇÃO 

 

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

qualquer material solto. 

Aplica-se a seguir o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu 

tipo, na quantidade recomendada. 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 viscosidade para espalhamento.  

A pintura de ligação é executada na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho, 

deixando-a fechada ao trânsito, sempre que possível. Quando não, trabalha-se em meia pista, 

fazendo-se a pintura de ligação da adjacente, logo que a pintura permita sua abertura ao 

trânsito. 

A fim de se evitar a superposição ou excesso de material nos pontos inicial e final das 

aplicações, colocam-se faixas de papel, transversalmente na pista, de modo que o material 

betuminoso comece e termine ao sair da barra de distribuição sobre essas faixas, as quais, a 

seguir, serão retiradas; e qualquer falha na aplicação, imediatamente corrigida. 

 

APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

 

Será executada a capa em concreto asfáltico usinado a quente CAUQ (CAP 50/70), na 

faixa C. do DNER/DNIT, sendo que primeiramente deverá ser executada a imprimação na 

taxa de 1,0 L/m2 sendo assim salgar esta imprimação para poder liberá-la para a passagem do 

transito, sendo que após 72h da execução da imprimação deverá ser executado um processo 

de varrição em todo trecho para assim ser aplicada a pintura de ligação RR2C na taxa de 

0,6L/m2 e após seu rompimento aplicar a capa asfáltica na espessura possível para que a 

mesma fique  0,04m acabada, e compactado com rolo de pneus autopropulsor, e acabamento 

da capa se fará com uso de rolo tandem metálico. 

Para os serviços deverão ser seguidas as especificações do DEINFRA – SC – ES-P 

05/16, no tocante a especificações de materiais, compactação, execução dos serviços, controle 

tecnológico, controle geométrico e outros. 

 

EXECUÇÃO 

 

As misturas asfálticas deverão ser processadas em usinas apropriadas, conforme 

especificadas anteriormente, que tenham condições de produzir misturas asfálticas uniformes.  
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O uso de “filler” calcário do tipo cal hidratada calcítica, tipo CH-1, é obrigatório em 

todas as composições de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente e deverão ser incorporados a 

mistura anteriormente ao ligante. 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura, deve ser determinada para 

cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. 

 

  Para o cimento asfáltico convencional, não modificado, a temperatura conveniente é 

aquela na qual o cimento asfáltico apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol entre 75 SSF e 

150 SSF, determinada conforme NBR 14950. Recomenda-se que a viscosidade se situa no 

intervalo de 75 SSF a 95 SSF. 

  Para o cimento asfáltico, modificado por polímero, deverá ser determinada, para 

cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade Brookfield, definida pelo 

fabricante e determinada conforme NBR 15184. 

  Para cimento asfáltico, modificado com borracha de pneus, deverá ser determinada, 

para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade Brookfield, conforme 

NBR 15529, salvo orientação contraria e justificada pelo fabricante 

 

 O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o equipamento de pista 

estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora, evitando-se a 

diminuição da temperatura da mistura, com prejuízo da compactação.  

O tempo de misturação deverá ser o mínimo que propicie mistura homogênea, com os 

agregados, recobertos uniformemente pelo ligante.   Os equipamentos envolvidos no 

transporte, espalhamento e compactação deverão apresentar boas condições de uso e limpeza. 

Equipamentos que apresentem vazamento de combustíveis, graxas ou outros materiais 

danosos às misturas asfálticas não serão permitidos. Caso isso ocorra os mesmos deverão ser 

imediatamente retirados das frentes de serviço.  

O transporte das Misturas Asfálticas Usinadas a Quente deverá ser feito com caminhões 

basculantes que apresentem caçambas metálicas lisas e limpas. Para evitar a aderência da 

mistura à caçamba, será feita a sua limpeza com água ensaboada, solução de cal ou produtos 

vegetais específicos. Em qualquer caso, o excesso de solução deverá ser retirado antes do 

carregamento da mistura. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante, como 

os derivados de petróleo, não serão permitidos na limpeza das caçambas. A carga dos 

caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação da mistura dentro da caçamba, 1° na 

frente, 2° atrás e 3° no meio. As duas primeiras cargas, na frente e atrás, deverão ser feitas de 

forma que a massa usinada tangencie, ao máximo, as chapas da carroceria. Em nenhuma 

hipótese será permitido o abatimento da carga na caçamba. 
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Todos os carregamentos de Misturas Asfálticas Usinadas a Quente deverão ser cobertos 

com lona impermeável de forma a reduzir a perda de calor, evitar a formação de crostas, na 

parte superior e proteger da contaminação por poeira e outro agentes. 

A superfície que irá receber a Camada de Mistura Asfáltica Usinada a Quente deverá 

apresentar-se limpa, seca e isenta de pó ou outras substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos 

existentes deverão ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura. 

As Misturas Asfálticas Usinadas a Quente poderão ser estocadas em silos apropriados, 

não se permitindo o seu empilhamento. O silo de estocagem deverá ser equipado para 

prevenir segregação na mistura. 

A distribuição de uma Mistura Asfáltica Usinada a Quente não será permitida com 

tempo chuvoso ou com iminência de chuva. A temperatura ambiente, determinada à sombra e 

longe de aquecimento artificial, deverá ser de, no mínimo, 10° C, e estar em ascenção. 

A fixação da temperatura de espalhamento e compactação está condicionada a natureza 

da mistura e às características do equipamento utilizado.  As Misturas Asfálticas Usinadas a 

Quente serão distribuídas com acabadoras autopropelidas com a mesa aquecida na 

temperatura adequada, obedecidas as seguintes indicações:  

 

 Nos segmentos em rampa o espalhamento se dará, obrigatoriamente, no sentido 

ascendente.  

 Não é permitido que o caminhão basculante encoste no equipamento de 

espalhamento. A acabadora, sempre irá de encontro ao caminhão basculante, que deverá estar 

com a caixa de câmbio em posição livre, e permanecerá acoplada, ao mesmo, até a completa 

descarga da massa.  

 Não será permitido o espalhamento, de mistura usinada, na frente da acabadora, por 

meio manuais.  

 A utilização de ferramentas manuais, pás, rodos, ancinhos, etc, se limitará ao mínimo 

necessário.  

 O espaçamento entre o sem-fim e a lateral da caixa de distribuição da acabadora 

deverá ser de, no máximo, 0,20 m. 

 A acabadora só poderá iniciar o espalhamento depois que a caixa da mesma esteja 

com mais da metade de mistura, devendo trabalhar, sempre que possível, “cheia”.  

 Não será permitido o abatimento das abas basculantes da acabadora e a utilização da 

mistura asfáltica acumulada, nos região, em qualquer etapa da construção. O material ali 

existente, deverá obrigatoriamente ser recolhido e colocado fora, em local adequado, no final 

da operação.  

 Em qualquer paralisação, no processo de espalhamento, a acabadora deverá ser 

esvaziada e o serviço reiniciado com uma nova junta. 
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Somente será permitido o uso de motoniveladoras no caso de camadas de nivelamento, 

reperfilagem e na execução em áreas onde o uso de acabadoras não é praticável. Esses 

equipamentos deverão permitir a obtenção dos resultados especificados.  

No caso de ocorrerem irregularidades, ou segregação, na superfície da camada 

espalhada, estas deverão ser corrigidas através da adição manual da mistura, sendo este 

espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos, antes de qualquer operação 

de rolagem.  

A compressão, com a utilização de rolo (s) compactador (es), iniciará imediatamente 

depois da sua distribuição e perdurará até o momento em que seja obtida a densificação 

especificada, observando as seguintes indicações: 

 

  A (s) unidades (s) compactadora (s) deverá (ão) seguir, o mais próximo possível, o 

equipamento de espalhamento. Será sempre iniciada com o rolo duplo tanden vibratório;  

  Como orientação, a temperatura de compactação é a mais elevada que a mistura 

asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso;  

 As juntas serão compactadas primeiro, assegurando adequadas condições de 

acabamento; 

 A compressão será executada em faixas longitudinais e será sempre iniciada pelo 

ponto mais baixo da seção transversal e deverá progredir no sentido do ponto mais alto, 

devendo em cada passada ser recoberta a metade da largura compactada na passada anterior; 

 Não serão permitidas: mudanças de direção, aceleração, desaceleração e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento de compactação sobre mistura 

asfáltica recém rolada. No caso de utilização de equipamentos vibratórios de compactação, 

deverá desligar-se a vibração antes da reversão; 

 As mudanças de faixa de compactação só deverão ser feitas onde a mistura asfáltica 

se apresentar resfriada;  

 Para evitar aderências os cilindros metálicos deverão ser mantidos adequada e 

suficientemente úmidos, e as rodas dos rolos pneumáticos deverão, no início da compactação, 

serem levemente untadas com produtos específicos, não serão admitidos produtos derivados 

de petróleo. 

 

Em locais onde a Mistura Asfáltica Usinada a Quente for colocada em áreas 

inacessíveis aos equipamentos de compactação, deverão ser empregados soquetes 

pneumáticos ou outros equipamentos que permitam a obtenção do grau de compactação 

especificado.  

No caso de camadas sobrepostas, as juntas transversais e longitudinais não deverão ser 

coincidentes. No caso de juntas longitudinais de eixo, deverá haver um afastamento lateral de, 

pelo menos, 0,15 m e a junta da camada final deverá coincidir com o eixo de projeto.  
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Uma camada de Mistura Asfáltica Usinada a Quente somente será liberada ao tráfego 

após o seu resfriamento. Não será admitida, em nenhuma hipótese a asperção de água, sobre 

uma mistura asfáltica, espalhada e compactada, para acelerar a sua liberação ao tráfego. 

 

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 

           

Os Meio-fios são dispositivos posicionados ao longo do pavimento, e mais elevado que 

este, com duplo objetivo de limitar a área destinada ao transito de veículos e conduzir as 

águas precipitadas sobre o pavimento e passeios para outros dispositivos de drenagem. 

Os Meio-fios pré-moldado com dimensões de 0,65m de comprimento x 0,30m de altura 

e largura de 0,12 a 0,15 metros, deverão apresentar as superfícies planas, com arestas 

retilíneas com resistência de 25MPa. Deverão ser assentados e rejuntados. 

 Deverá ser aberta a vala para assentamento do meio fio obedecendo-se ao alinhamento, 

perfil e dimensões existentes. 

         O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado, sobre o qual coloca-se 

uma camada de areia ou pedrisco (10cm), assentando-se em seguida o meio fio, encostados 

uns nos outros, e, obedecendo ao alinhamento e perfil dos demais. 

Deverá ser previsto, rampas, acesso de garagens e rebaixo para cadeirante com meios 

fios rebaixados, e os mesmo deverão ser executadas segundo a NBR 9050/2004, seguindo as 

dimensões, inclinação (entre 6,25% e 8,33%) e materiais especificados. 

 

MEDIÇÃO: A medição será realizada por metro linear dos meios-fios assentados. 

 

PASSEIOS EM CONCRETO: 

 

REATERRO/CALÇADAS  

  

Será feito reaterro e compactação dos passeios com material de primeira qualidade de acordo 

com o projeto para impedir o tombamento do meio-fio. 

Sobre esta camada, deverá ser feito urbanístico de calçada com uma camada de brita nº2 com 

0,10cm de espessura.  

 

MEDIÇÃO: A medição será realizada por metro quadrado dos serviços realizados. 

 

LIMPEZA DA OBRA 

São considerados como limpeza da obra os serviços de raspas, varredura e retirada de 

entulhos, onde fiquem com mau aspecto. 

O Canteiro de obras durante e após a conclusão dos serviços deverá estar limpo de entulhos e 

detritos decorrentes das obras. 
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Fornecer a seus empregados para uso na execução dos serviços equipamentos (ferramentas, 

máquinas e EPIs), conforme especificações técnicas, bem como, UNIFORMES COM 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA).  

Executar os fornecimentos de acordo com os projetos, especificações, cronograma, critérios 

técnicos e procedimentos compatíveis com a natureza dos mesmos. Deverá respeitar os 

Normas Técnicas Brasileiras no que tange ao fornecimento de materiais e procedimentos para 

execução de obra, selecionar e mobilizar seus empregados, em quantidade e qualidade 

compatíveis com a natureza dos fornecimentos, comprometendo-se a utilizar técnicos 

especializados com experiência nesse tipo de trabalho. 

Colocar à disposição da CONTRATANTE/e ou FISCALIZAÇÃO todas as informações e 

documentação técnica e administrativa, necessárias para que a CONTRATANTE/e ou 

FISCALIZAÇÃO exerça o direito que lhe é inerente de acompanhamento e verificação da 

conformidade dos Fornecimentos. Fazer todos os ensaios normativos de verificação de 

materiais e serviços e apresentá-los a fiscalização. Manter a CONTRATANTE/e ou 

FISCALIZAÇÃO tempestivamente informada sobre qualquer evento que possa comprometer, 

no todo ou em parte, a execução dos Fornecimentos.  

Todos os preços especificados no orçamento compreendes todos os custos diretos e indiretos 

necessários à perfeita execução dos serviços, como material, mão de obra, despesas com 

administração, equipamentos de segurança, de sinalização, tributos e outros. 

Providenciar os registros e pagamentos dos tributos exigíveis, referentes à 

Execução dos serviços, junto aos órgãos competentes, e comprovando mensalmente tais 

pagamentos por ocasião do envio dos documentos de cobrança e sempre que exigido pela 

CONTRATANTE/e ou FISCALIZAÇÃO, comprometendo-se, ainda, a indenizar a 

CONTRATANTE por todos e quaisquer ônus decorrentes de eventual autuação.  

Respeitar rigorosamente a legislação concernente ao meio ambiente, de âmbito federal, 

estadual e municipal, vigente no período da execução dos Fornecimentos, por si, seus 

prepostos ou terceiros utilizados pela CONTRATADA na execução dos Fornecimentos. 

Zelar pela segurança, higiene e medicina do trabalho, relativamente ao pessoal que a 

CONTRATADA utilizar, direta ou indiretamente, na execução dos serviços, prestando 

assistência médica e hospitalar, bem como a de primeiros socorros a seus empregados em 

casos de acidente de trabalho; Fornecer a seus empregados, contratados, e fazer com que estes 

utilizem, todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários à segurança dos 

mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho, previstas na legislação em vigor. 

Providenciar a Anotação de Responsabilidade técnica. ART dos responsáveis técnicos pela 

execução.  
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Colocar placa de obra nas dimensões de 1,25m x 2,0m, de acordo com as especificações do 

programa de financiamento. Todos os serviços a serem realizados devem ser acompanhados 

de serviços através de topografia com aparelho de precisão, como por exemplo locação, 

nivelamento e outros. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

        Para a execução da sinalização horizontal a pista deverá estar perfeitamente limpa 

(varrida), deixando-a livre de quaisquer resíduos, mancha de óleo ou graxa. 

        Na pintura de faixas longitudinais (eixos e bordas) e parte interna da área de conflito (cor 

amarela), serão utilizadas tintas acrílicas a base de solvente, que devem atender as 

especificações da NBR 11862, aplicada na espessura de 0,60mm, com garantia de 24 meses. 

         Na pintura de travessia de pedestres, faixa de retenção, setas indicativas de direção, 

dizeres de pista e a parte externa da área de conflito, serão usadas tintas plásticas branca (200º 

graus C) e termo plástica amarela (180º graus C) aplicada por extrusão. 

        O material deve atender a especificação – NBR 13132, termo plástico para sinalização 

horizontal aplicado pelo processo de extrusão da ABNT. 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

        PLACAS E PELICULAS – As placas de sinalização vertical de advertência e de 

regulamentação serão de aço nº 18, galvanizada a fogo, tendo a face principal revestida com 

película tipo I-A, com exceção das R-1 (PARE) que serão revestidas tipo III – AI. 

       No verso a placa terá pintura epóxi, cor preta, secada em estufa com contraventamento, 

constando: 

Nome do Fabricante -  Data de Fabricação – A logomarca: Diretran – PML. 

Dimensões das placas: 

CIRCULAR – Diâmetro igual a 60 cm (sessenta) 

OCTOGONAL – Lados, iguais de 25 cm (vinte e cinco) 

TRIANGULAR – Lados iguais de 80 cm (oitenta) 

RETANGULARES – Lado menor, 30 c 

Lado maior,60 cm (sessenta) 
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Estes produtos devem estar em conformidade com as seguintes normas da ABNt: - NBR 

11094 – Para placas de aço; 

 

POSTES DE SUSTENTAÇÃO 

        Os postes de sustentação para as placas serão em aço galvanizado a fogo por dentro e por 

fora, com 3,50 m de altura, para uma placa e 4,50 para duas placas, diâmetro externo de 2’’ 

(duas polegadas), espessura da parede igual a 2,65 mm, tampa soldada na parte superior, com 

duas aletas anti-giro na parte inferior. 

       Estes postes serão fixados com concreto em uma cava de (25x25x85) com fck de 15Mpa 

(0,054m3/unid.). 

 

LIMPEZA  

       São considerados como limpeza da obra, os serviços de raspas, varreduras e onde quer 

que fiquem com mau aspecto. 

       O canteiro de obras durante e após a conclusão dos serviços deverá estar limpo, livre de 

entulho e detritos decorrentes da obras. 

 

OBRIGAÇOES DA CONTRATADA  

         Fornecer maquinas e equipamentos a seus empregados para uso na execução dos 

serviços, conforme especificações técnicas. 

       Responsabilizar-se por tudo o que se relaciona com pessoal empregado para execução dos 

serviços, fornecendo equipamento de proteção individual e coletiva, bem como seu transporte. 

       Ressarcir ou indenizar prejuízos causados a PML, propriedades ou a terceiros, em 

decorrência da execução dos serviços, as suas expensas, sem quaisquer ônus a prefeitura. 

       Quando solicitada pela Secretaria de Planejamento e Obras, afastar imediatamente dos 

serviços qualquer empregado que ingerir bebidas alcoólicas durante a jornada de trabalho, ou 

deixar de executar qualquer serviço de acordo com as instruções, ou ter recebido gratificação 

do cliente a qualquer titulo, ou ainda qualquer outro motivo se julgado merecedor dessa 

medida pela Secretaria. 

        Também é de responsabilidade da contratada a confecção e fornecimento á contratante 

do projeto “As Built” da obra assim que esta termine se solicitado. 

         Manter sempre disponibilizado é atualizado o Diário de obras, onde deverão estar 

anotados todas as atividades do dia, bem como alterações atualizadas pela fiscalização. 
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FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

       Todos os serviços, objetos desta especificação técnica, serão fiscalizados pela Secretaria 

de Planejamento e Obras. 

       Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as especificações 

técnicas ou com as normas estabelecidas pela Secretaria de Planejamento e Obras. 

       Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas. 

       Se a qualquer tempo a fiscalização julgar que os métodos dos trabalhos e ou 

equipamentos da contratada são comprovadamente ineficientes, ou inadequados á perfeita 

execução dos serviços ou ritmo requerido para realização dos trabalhos, poderá exigir que a 

contratada aumente sua eficiência de modo a dar cumprimento aos mesmos. 

       A fiscalização não diminui nem exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade e 

correta execução dos serviços. 

       Os serviços não descritos deverão ser executados de acordo com as normas técnicas 

vigentes. 

        Os serviços somente serão recebidos pela Secretaria de Planejamento e Obras, após o 

atendimento ás especificações técnicas. 

        Dentro do prazo legal estipulado pelo edital de licitação, conforme cronograma físico-

financeiro, o período da primeira medição conta a partir da ordem de inicio dos serviços até o 

final do mês em questão. 

       Para as medições subsequentes, os períodos são mensais, exceto a medição final, que 

obedece ao termino do prazo legal.  

        A fiscalização apropria-se dos serviços executados no respectivo período, por meio de 

medição física no local dos serviços, juntamente com o responsável técnico ou preposto da 

empresa contratada.  

 

CONCLUSÃO DA OBRA 

 

Após a finalização da obra, deverá ser realizada a limpeza e remoção de entulho e 

materiais que se encontram no decorrer da pista e dos passeios.  
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PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

Do início: Contar se á da data da assinatura do contrato, decorrente.  

Da execução: Em até (6) seis meses, a contar da data da recepção da ordem de serviço. 

Do contrato: A sua vigência será de (9) nove meses a contar da data da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nos termos dispostos no inciso II do art. 57 da lei 8.666/93 

Do Recebimento Provisório: em até 15 (quinze) dias, pelo profissional responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, mediante Termo Circunstanciado 

assinado pelas partes;  

Do Recebimento Definitivo: em até 90 (noventa) dias, pela comissão de recebimento, 

mediante termo circunstanciado, para efeito de vistoria e da comprovação da adequação 

do objeto às condições contratadas. Durante este período, a CONTRATADA terá sob 

sua responsabilidade o serviço executado. Qualquer falha construtiva ou de 

funcionamento, deverá ser prontamente reparada pela CONTRATADA, sem ônus para 

o Município;       

Formas de pagamento: Será efetuada mensalmente em até 30 (trinta) dias do 

fechamento do mês; 

Outras exigências: A empresa deverá trabalhar de acordo com as Normas Técnicas 

Vigentes da ABNT, ter registro no CREA e apresentar atestado de aptidão.  

Da entrega/Recebimento: Provisoriamente em até 15 dias, pelo responsável e 

definitivamente pela comissão de recebimento de obras mediante termo circunstanciado 

em prazo não superior a 90 dias. 

Local de entrega: Secretária Planejamento e Obras 

Valor Estimado Máximo: R$ 1.054.501,22 
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