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APRESENTAÇÃO

INTRODUÇÃO

RIACHÃO é um município brasileiro do estado do Maranhão localizado geograficamente Sul

Maranhense, dentro da Microrregião Gerais de Balsas (Figura 2), abrange uma área de 6.372

km², com uma população de aproximadamente 20.209 habitantes e densidade demográfica

de 3.17 habitantes/km² (IBGE, 2010). Limita-se ao Norte com os municípios de Feira Nova do

Maranhão e Nova Colinas; ao Sul com o estado do Tocantins e o município de Balsas; a Leste

com o município de Balsas e a Oeste com o município de Carolina (Google Maps, 2011).

O Sistema Viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua

implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento

das águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem estar

à população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança.

Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações

posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem

viabilizar a pavimentação de 1,538 km de pavimentação no Município de R I A C H ÃO ,

no Estado do MARANHÃO.

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas da

população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias

adversas às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde,

educação, transporte, comercialização de seus produtos, etc.

O quadro a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos

melhoramentos nos trechos de estradas previstos para serem trabalhados.
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MUNICÍPIO SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTOTOTAL

(R$)

RIACHÃO

PROJETOEXECUTIVO UND 01 14.053,40

RUA 02 KM 0,190 R$58.132,60

RUA 15 DE NOVEMBRO
KM

0,167 R$50.943,67

RUA 12 DE OUTUBRO KM 0,162 R$49.396,88

RUA 11 DE SETEMBRO KM 0,156 R$47.755,69

RUA 13 DE MAIO KM 0,150 R$45.739,99

RUA 22 DE ABRIL KM 0,172 R$52.520,91

RUA DA CAIXA D’AGUA KM 0,538 R$163.956,95

TOTAL KM 1,538 482.500,08
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LOCALIZAÇÃOE ACESSO

O município de RIACHÃO teve sua autonomia política em 08/05/1835, está inserido na
Mesorregião SUL Maranhense, dentro da Microrregião BALSAS Maranhense, abrangendo
uma área de 405 km², com uma população de aproximadamente 20.209 habitantes
e densidade demográfica de 3,09 habitantes/km², segundo dados do IBGE (2010). Limita-
se ao Norte com os municípios de Feira Nova do Maranhão e Nova Colinas; ao Sul com o
estado do Tocantins e o município de Balsas; a Leste com o município de Balsas e a Oeste

com o município de Carolina (Google Maps, 2011)

A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: latitude 07º21'43" sul e a
uma longitude 46º37'02" oeste, estando a uma altitude de 383 metros.
O acesso a partir de São Luis, capital do estado, em um percurso total de 883
km até a cidade de R I A C H Ã O / M A .
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MEMORIAL DESCRITIVO

CONCEPÇÃODEPROJETO

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as
atividades requeridas para a execução da obra de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO TSD, NO MUNICÍPIO
DE RIACHÃO/MA, POVOADOS ALTO BONITO.

RUA QUANT(KM).

RUA 02 0,190

RUA 15 DE NOVEMBRO 0,167

RUA 12 DE OUTUBRO 0,162

RUA 11 DE SETEMBRO 0,156

RUA 13 DE MAIO 0,150

RUA 22 DE ABRIL 0,172

RUA DA CAIXA D’AGUA 0,538

 CARACTERÍSTICASGEOMÉTRICAS:

Extensão Total: 1538,48 m;

Plataforma de rolamento: 7,00 m;

 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

Serviços Preliminares: Placa de obra (5,00 x 2,50) m, Administração local, Barracão de obras e
Mobilização e desmobilização de equipamento.

Pavimentação TSD – tratamento Superficial Duplo ,Pintura de ligação, Aquisição de emulsão
asfáltica (RR-2C), Agregados, Transporte de emulsão asfáltica (RR-2C), Aquisição de CM-30,
Transporte de CM-30 e Transporte local de Agregados.

Limpeza Geral: Limpeza final da obra.
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OBJETIVOS

Geral

Implementar um sistema de Pavimento TSD asfáltico e sinalização viária, no Município de
Riachão/MA, oferecendomelhor condição de tráfego de veículos e pedestres.

Específico

Prover para a população vias trafegáveis;
Promover a melhoria nas condições de conforto e segurança no trânsito do município;

Contribuir para a manutenção do bem estar da população.

JUSTIFICATIVA

O projeto de Sistema Viário tem por finalidade promover a população de Riachão/MA uma
melhor condição de tráfego.
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

INTRODUÇÃO

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem efetivamente
executadas no decorrer da obra.

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de cada
serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição,
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos
para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente
às NORMAS PARAMEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS.

CONSIDERAÇÕESINICIAIS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas
especificações.

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas
especificações.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais.

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a
oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providências.

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem
executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de
resquícios de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos
em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em
quantidades suficientes para execução dos trabalhos.

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de
sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência
durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço.
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Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da fiscalização,
desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se
for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela
Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que
prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo
surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo
deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de
qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e
concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica
tacitamente vetado o pleito futuro.

META 1

PROJETOEXECUTIVO

Elaboração de Projeto Executivo

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

Para a elaboração do orçamento, memorial descritivo e especificações considerou-se a
quantidade de documentos técnicos a serem produzidos e o preço unitário de cada tipo de
documento. Será considerada a soma dos produtos das quantidades de documentos pelos
preços unitários respectivos. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por
profissional (Engenheiro) pelo salário horário é igual ao salário bruto mensal dividido pelo
número médio de horas úteis por mês durante o ano. Os encargos sociais são de 71,98%,
conforme especificados em planilha anexa.

As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente da execução contratual, onde serão
reembolsados à medida que ocorrem, através de comprovação mensal. Está sendo considerada
uma taxa de 3,74% do custo dos documentos (desenhos), com a finalidade de custear despesas
com estadia e alimentação; comunicações interurbanas (inclusive correio e malotes); reprodução
e edição (cópias e serviços gráficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.; processamento
computadorizado de dados; consultas a base de dados “on-line”; despesas para aprovação e
inscrição dos projetos em órgãos públicos (taxas, alvarás, impostos, emolumentos, honorários de
despachantes); seguros e fianças.

Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva não podem ser quantificados com precisão
razoável, antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas áreas de
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especialização. Diante isso, foi estimada uma taxa de 3,81% para taxas administrativas, para
despesas com pessoal de apoio; faturamento do serviço; hardware e software para aplicações
técnicas e administrativas não incluídas em contratos, manutenção e automação do acervo
técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e equipamentos, etc.

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

Tendo em vista a natureza não determinística do problema, o cálculo das contingências deveria
ser feito mediante o tratamento estatístico de dados advindos da prática da Consultoria e do
Cliente, focalizando os diferenciais históricos entre o Orçamento e a remuneração total
efetivamente paga. Esse procedimento é de difícil implementação, tendo em vista a
precariedade dessa base de dados.

Está sendo considerada para contingências uma taxa de 2,92% para o projeto em questão.

META 2

SERVIÇOSPRELIMINARES

Placa de obra

A Contratada deverá providenciar duas placas de obra nas dimensões 5,00 x 2,50 m com os
dizeres pertinentes à obra. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a
Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. As placas
deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem
moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes
para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas
serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao
tempo. Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das
placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização,
realizar a sua desmontagem e remoção.

Critérios de medição e pagamento:

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

Administração Local

Serviços:

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou mestre-
de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na composição
unitária de preços relativos a administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da
empresa e da obra.
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Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição
unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução
da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que
não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de
medição.
O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras
sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser
reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na prestação dos
serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o valor total
estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

Barracão da obra

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 6x4m será instalado provisoriamente na
obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser executado de acordo
com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à segurança do trabalho e
as imposições dos órgãos locais.

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para fechamento em
compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas,
conforme planta em anexo.

A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do barracão da obra,
conforme necessidade e legislação em vigor.

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como barracão,
equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as
áreas utilizadas totalmente limpas.

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

– Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão indicada pela
fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos serviços.

– Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como desinstalação
e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para a boa execução dos
serviços.

- Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, esgoto,
energia, etc.).
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As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha contratual da
obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e manuseio de
materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas incidentes.

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área construída do canteiro.

Mobilização e Desmobilização

Serviços iniciais:

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a
assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início
efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

Mobilização

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se
neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos
necessários à execução dos serviços contratados.

Desmobilização

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

Critérios de medição e pagamento:

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a
desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento
efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante.

PAVIMETAÇÃO TSD ASFÁLTICO

Pintura de ligação

Serviços iniciais:

Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou pavimento
betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover
condições de aderência entre as camadas.

Execução:

Inicialmente deverá ser verificada a conformação geométrica da camada que receberá a pintura
de ligação.

Em seguida, a superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e
qualquer material solto.
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Antes da aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir
uniformidade na distribuição da taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída será da
ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m².

No caso de bases de solo-cimento ou concreto magro, a superfície da base deverá ser
umedecida, antes da aplicação do ligante betuminoso, a fim de saturar os vazios existentes, não
se admitindo excesso de água sobre a superfície.

Será aplicado, a seguir, o ligante betuminoso adequado na temperatura compatível com o seu
tipo, na quantidade recomendada. A temperatura da aplicação do ligante betuminoso deverá ser
fixada para cada tipo de ligante em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcionemelhor viscosidade para espalhamento.

Materiais:

Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos:

" Emulsões asfálticas comuns oumodificadas, tipos RR-1C, RR-2C, RM-1C, RM-2C e RL-1C

" Asfalto diluído CR-70, exceto para revestimentos betuminosos

Equipamentos

Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas
rotativas, podendo entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido
poderá, também, ser usado.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso
em quantidade e forma uniformes.

Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim,
deverão ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e
termômetros com precisão de ± 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor
manual (“caneta”), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras
de distribuição deverão ser do tipo “circulação plena”, com dispositivos de ajustamentos
verticais e larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme.

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deverá ter
uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.
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Controle ambiental:

A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da pintura de ligação, especialmente
em relação ao estoque e aplicação do ligante betuminoso, devendo ser adotados os seguintes
cuidados:

" Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água.

" Impedir o refugo, de materiais já usados, na faixa de domínio e áreas lindeiras, evitando
prejuízo ambiental.

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiro
de obras, e, conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades de construção.

Critérios de medição e pagamento:

A pintura de ligação será medida através da área efetivamente executada, em metros
quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação de
acordo com o tipo de ligante utilizado.

Estão incluídas no preço da pintura todas as operações necessárias à sua execução, abrangendo,
armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem à pista), sua
aplicação, além da varredura, limpeza da pista e correção de eventuais falhas.

Somente será objeto demedição a quantidade de ligante efetivamente aplicada.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e
encargos necessários à sua execução.

AGREGADOS

Serviços iniciais:

Compreende a confecção da mistura utilizada como matéria-prima para as pavimentações, a
partir de produtos derivados de petróleo, tais como cimentos asfálticos, areia e um material de
enchimento (filler).

Terminologia

Areia Asfalto a Quente Mistura preparada a quente, em usina apropriada, composta por
agregado miúdo, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a
quente.
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Execução:

A produção da mistura agregados deverá ser efetuada Os materiais constituintes do
tratamento superficial duplo são o ligante betuminoso e o agregado mineral, os quais
devem satisfazer o contido na norma , e demais especificações aprovadas pelo DNIT sob
controle rigoroso, de modo a se obter ummaterial uniforme. Sua operação engloba as
seguintes atividades:

" Obtenção do

agregadomiúdo;

" Obtenção do

“filler”;

" Estocagem, dosagem, peneiramento e transporte do agregado frio;

" Transporte, peneiramento, estocagem e pesagem do

agregado graudo; " Transporte e estocagem de filler;

" Transporte, estocagem e aquecimento de óleo combustível e cimento asfáltico.

Preparação daMistura

A temperatura do cimento asfáltico na usinagem deverá ser determinada para cada
tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa 75 e 150 segundos “Saybolt- Furol” (DNER-ME 004). Recomenda-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A boa adesividade entre o agregado e o ligante betuminoso, deverá ser empregado um
melhorador de adesividade, na quantidade fixada no projeto. Os agregados podem ser
pedra, escória, cascalho ou seixo rolado, britados. Devem constituir-se de partículas limpas,
duras, resistentes, isentas de torrões de argila e substâncias nocivas e apresentar as
características seguintes:

a) Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035/98), admitindo-se
agregados com valores maiores, no caso de em utilização anterior terem comprovado
desempenho satisfatório;

b) Índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086/94);

c) Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89/94);

d) Granulometria do agregado (DNER-ME 083/98), obedecendo uma das faixas seguintes:
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Materiais:

Ligante Betuminoso Poderão ser empregados os seguintes ligantes betuminosos:

" Cimentos asfálticos de petróleo dos tipos CAP 30/45, CAP 50/60, CAP 85/100
(classificação por penetração) ou CAP 20 e CAP 40 (classificação por viscosidade);

" Ligantes betuminososmodificados, quando indicados no projeto;

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e o agregado poderá ser
empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto (DNER-ME 079).
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AgregadoMiúdo

Poderá ser constituído de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas
individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de
torrões de argila e de substâncias nocivas e equivalente de areia igual ou superior a 55%
(DNER-ME 54).

Material de Enchimento (“Filler”)

Como materiais de enchimento poderão ser utilizados: Cimento Portland, cal extinta, pós
calcários, cinzas volantes, e outros.

O “filler” deverá ser constituído por materiais minerais finamente divididos, inertes em
relação aos demais componentes da mistura, não plásticos e que atendam à seguinte
granulometria (DNER-ME083):

PENEIRA %MÍNIMA,

PASSANDO

N.º 040 100

N.º 080 95

N.º 200 65

Equipamentos

Depósito para o Material Betuminoso

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos capazes de
aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nas Especificações. O aquecimento deverá
ser feito através de dispositivo que evite qualquer superaquecimento local. Deverá ser
instalado um sistema de recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir
a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o
período de operação. A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo,
três dias de serviço.

Depósitos para o Agregado

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do
misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar,
adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deverá
possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o “filler”,
conjugado com dispositivos para a sua dosagem.
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Controle ambiental:

Para execução de revestimento betuminso do tipo T S D envolvendo a utilização de
asfalto e agregados, além da instalação demisturadora.

Os cuidados a serem observados para fins de preservação do meio ambiente envolvem a
produção e aplicação de agregados, o estoque de ligante betuminoso.

Agregado

No decorrer do processo de obtenção de agregados deverão ser considerados os
seguintes cuidados principais:

A areia somente será aceita após apresentação da licença ambiental de operação do
areal cuja cópia da licença deverá ser arquivada junto ao Livro de Ocorrências da obra.

Deverá ser evitada a exploração de areal em área de preservação ambiental.

A exploração do areal deverá ser planejada adequadamente, de modo a minimizar os
danos inevitáveis e possibilitar a recuperação ambiental após a retirada de todos os
materiais e equipamentos.

Deverão ser impedidas queimadas como forma de desmatamento. Ligante Betuminoso

Os depósitos deverão ser instalados em locais afastados de cursos d’água.
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Será vedado o refugo de materiais usados à beira da estrada e em outros locais onde
possam causar prejuízos ambientais.

A área afetada pelas operações de construção/execução deverá ser recuperada,
mediante a remoção da usina e dos depósitos e limpeza de canteiro de obras.

Critérios de medição e pagamento:

A usinagem da mistura areia-asfalto será medida, por tonelada de mistura efetivamente
aplicada na pista. Estão consideradas nestes preços todas as operações e mão-de-
obra necessárias à operação da usina e fabricação da mistura, incluindo a produção
e/ou aquisição do(s) agregado(s), seu transporte até o canteiro, seu armazenamento e
perdas. Está também considerado o armazenamento do ligante betuminoso.

Não será medido material fabricado mas não aplicado.

Somente será objeto demedição a quantidade de ligante efetivamente utilizada.

O transporte da massa asfáltica da usina à pista será objeto de medição em separado,
conforme composição específica.

O pagamento será feito pelo preço unitário contratual incluindo toda a mão-de-obra,
equipamentos e encargos necessários à operação das usinas e fabricação do material.

Transporte de agregados

O material discriminado no item anterior será transportado por meio de caminhões
basculantes.

Espalhamento e compactação de agregados

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

SINALIZAÇÃOHORIZONTAL

NOTA: Todas as informações descritas abaixo foram minuciosamente retiradas da
Resolução nº 236/07 do CONTRAN - Sinalização Horizontal.

Introdução

"A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre
as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e
informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar
a segurança e ordenar os fluxos de tráfego". (Resolução nº 236/07 do CONTRAN)
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É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Têm como função: organizar o
fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais
de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos específicos, têm poder de
regulamentação.

Padrão de forma

- Contínua: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem
estar longitudinalmente ou transversalmente apostas à via.

- Tracejada ou Seccionada: são linhas interrompidas, com espaçamentos respectivamente de
extensão igual ou maior que o traço.

- Setas, Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento,
indicando uma situação ou complementando sinalização vertical existente.

Cores

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos, regulamentar ultrapassagem
e deslocamento lateral, na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou
parada e na demarcação de obstáculos.

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de áreas de
circulação, trechos de pistas destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em
condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, na pintura de
símbolos e legendas, demarcar linha de retenção, regulamentar linha de transposição e
ultrapassagem.

Marcas longitudinais

As marcas longitudinais separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da
pista destinada à circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão
de fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veículo, as faixas
reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e transposição.

- As marcas longitudinais amarelas, contínuas simples ou duplas, têm poder de
regulamentação, separam os movimentos veiculares de fluxos opostos e regulamentam
proibição de ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto para acesso a imóvel
lindeiro;

- As marcas longitudinais amarelas, simples ou duplas seccionadas ou tracejadas, não têm
poder de regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de sentidos postos;

- As marcas longitudinais brancas contínuas são utilizadas para delimitar a pista (linha de
bordo) e para separar faixas de trânsito de fluxos de mesmo sentido. Neste caso, têm poder
de regulamentação de proibição de ultrapassagem e transposição;
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- As marcas longitudinais brancas, seccionadas ou tracejadas, não têm poder
de regulamentação, apenas ordenam os movimentos veiculares de mesmo
sentido.

a) Linhas de divisão de fluxos opostos (LFO)

As marcações constituídas por Linhas de Divisão de Fluxos Opostos (LFO)
separam os movimentos veiculares de sentidos opostos e indicam os
trechos da via em que a ultrapassagem é permitida ou proibida.

  Linhas Simples contínua (BRANCA)

Delimita através da linha contínua, a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos.

LIMPEZAGERAL

Limpeza da Obra

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e

conservação. Todo o entulho será removido do local pela

CONTRATADA.

Alterações deve ser objeto de complementação do licenciamento ambiental.
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