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Especificações Técnicas 
EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E REMENDOS   

(diversas ruas do município) 
 

1. OBJETIVO 

 

A presente especificação tem por objetivo esclarecer os critérios para a execução das obras sobre 

o Capeamento Asfáltico nas ruas Sergipe e Rua Florianópolis e remendos rasos e profundos em diversas 

ruas do município, sob pavimentação de pedra irregular, conforme orçamentos e projetos em anexo; bem 

como, especificar os materiais a serem utilizados. 

Tais obras visam dar melhores condições de trafegabilidade às vias públicas, propiciando melhor 

escoamento do trânsito e consequentemente melhoria na qualidade de vida dos munícipes. 

As obras são compostas pelos seguintes serviços: 

• Restauração de Pavimentação e Capeamento com CBUQ 

o Remendos Rasos 

o Remendos Profundos 

o Capeamento Asfáltico 

o Serviços Complementares 

o Sinalização Horizontal 

 

2. GENERALIDADES 

 

A ordem de serviços, as demarcações dos locais onde serão efetuados os serviços, será de 

responsabilidade do município através da Fiscalização. 

Todas as modificações de projeto ou trocas de materiais especificados, deverão ser solicitadas à 

Assessoria de Planejamento, através da fiscalização desta Prefeitura, com antecedência necessária para 

sua avaliação. 

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço, deverá ser entendido 

como de primeira qualidade e primeiro uso. 

Estas especificações e o projeto que acompanha, fazem parte integrante do contrato. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA 

 

Serão de responsabilidade da empresa contratada para construção, todas as providências relativas 

ao licenciamento para a construção, ARTs de execução junto ao CREA, Guias de recolhimento junto ao 

INSS e taxas correspondentes. 

Não será permitida a sub-empreitada total ou parcial dos serviços, salvo em situações indicadas 

nesta especificação ou previamente consultadas e acordadas com a fiscalização desta Prefeitura. 
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A empresa obriga-se a executar as obras de acordo com o projeto, prestando toda a assistência 

técnica e administrativa, afim de que os trabalhos sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e o 

mínimo de desperdício. 

Serão de responsabilidade da contratada as seguintes providências: 

  - Aliciamento de mão-de-obra inerente aos serviços a executar; 

  - Equipamentos mecânicos e ferramentais necessários; 

  - Cavaletes de sinalização, interrupção de transito e proteção ao pedestre; 

  - Placa com identificação da empresa construtora. 

 

4. RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO COM CBUQ 

 

4.1 REMENDO RASO 

 

• Mobilização e Desmobilização de Equipamentos: 

Os custos com mobilização e desmobilização de equipamentos são constituídos por despesas 

incorridas para a preparação da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no final do contrato. 

Para composição do custo foi considerado o valor horário operacional dos equipamentos, leves e 

pequenos que componham os serviços para o seu deslocamento até o local da obra, e o valor para 

transporte em cavalo mecânico com reboque dos equipamentos de grande porte. 

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilização e desmobilização em função do 

porte da obra, tendo como base a distância rodoviária da obra a três centros urbanos com os meios 

produtivos, capazes de fornecer máquinas e equipamentos, mais próximos ao local da obra e adotado a 

distância mediana entre eles. 

Foi previsto a realização dos serviços em quatro etapas, totalizando um mês de serviços, conforme 

cronograma físico-financeiro. 

O mesmo item será utilizado nos Remendos Rasos, Profundos e no item de Capeamento Asfáltico 

da Planilha Orçamentária. 

Medição: A medição será realizada por unidade de mobilização. 

 

• Corte do Pavimento Existente: 

Os remendos rasos serão executados em áreas de pavimento asfáltico, sob pavimentação de 

pedra irregular, que apresentem estado de deterioração, a critério da fiscalização. Será feita uma 

demarcação do perímetro da área a ser corrigida, em forma de quadrilátero, além do trecho 

aparentemente danificado, de modo a recompor as características inicialmente existentes, seguindo-se 

da remoção do pavimento, cortando-se o perímetro com compressor equipado com martelete ou disco 

de corte, resultando uma caixa com paredes verticais. 
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• Transporte de Pavimento removida para Bota-Fora: 

O material proveniente do corte do pavimento existente será transportado para local sob 

responsabilidade da contratada, sendo considerado bota-fora, com distância média de transporte, DMT, 

de 5 Km. 

 

• Limpeza de superfície com jato de alta pressão: 

As ruas que receberão remendos asfálticos rasos deverão ser devidamente limpas, com jato de 

alta pressão (pressão entre LIB/POL2) para total eliminação de vegetações, terras e outros detritos, após 

deverá ser convenientemente varrida com vassoura mecânica tipo rotativa, de modo a eliminar o material 

solto existente. 

Estes serviços serão medidos em função da área em m². 

 

• Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser executada sobre o pavimento existente devidamente limpo. 

A emulsão asfáltica será do tipo RR-2C com taxa de aplicação de emulsão diluída em torno de 0,5 

L/m², após a sua diluição em água, determinada experimentalmente. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade 

uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construído para este fim, devem 

ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com 

precisão de aproximadamente 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual 

para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do 

tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento 

uniforme do ligante. 

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 

capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, 

um dia de trabalho. 

A medição dos serviços será em m². 

 

• Pavimentação de CBUQ (e= 5cm) 

Após a aplicação da pintura de ligação com RR-2C, executa-se a recomposição da caixa com a 

capa de CBUQ com a espessura de 5 cm, esta será espalhada manualmente ou com mini-carregadeira, 

dependendo da dimensão da área, deixando a espessura uniforme. Toda a camada será comprimida 

com rolo compactador pneumático liso.  

As especificações de materiais e equipamentos seguirão as mesmas do Remendo Profundo. 

A medição dos serviços será em m³. 
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• Transporte de CBUQ (DMT= 15km) 

O CBUQ deverá ser adquirido em usina de asfalto da região, sendo que a DMT está indicada na 

planta de localização das unidades industriais, constante na planilha de orçamento.  

Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar 

que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista. 

A medição dos serviços será em m³ x km. 

 

4.2 REMENDO PROFUNDO 

 

Os remendos profundos serão executados nas áreas indicadas pelo setor de Fiscalização da 

Secretaria de Planejamento, Obras e Viação.  

Para execução dos mesmos, serão usados retroescavadeiras e caminhões basculantes para a 

escavação do subleito, até uma profundidade de 65 cm. 

A execução do pavimento se dará com uma camada de rachão com espessura de 40 cm, seguida 

de 20 cm de base de brita graduada. 

Após a compactação do rachão e da base de brita graduada deve ser executada a imprimação, 

mediante aplicação de asfalto diluído CM-30 (taxa de 1,2 l/m²), seguido da pintura de ligação RR-2C 

(taxa de 0,5 l/m²), para posterior obturação com Concreto Betuminoso Usinado à Quente com espessura 

de 5 cm. 

Todos os materiais resultantes da execução dos serviços de restauração viária compreenderão a 

completa remoção dos entulhos e materiais escavados, depositando-os em montes para o posterior 

carregamento até o local do bota-fora a ser determinado pela fiscalização, em uma distância máxima de 

5 km, a cargo da contratada. 

Os materiais pétreos (rachão e brita graduada) e o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

deverão ser transportados de unidade industrial da região, com DMT não superior a 15 km. 

As camadas do pavimento serão constituídas conforme a seguir e dispostas nas seguintes etapas: 

 
CBUQ 5 CM  

 
BASE DE BRITA GRADUADA 20 CM 
   
REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO 40 CM 
   
SUBLEITO REGULARIZADO 

 

       
• Escavação do subleito e regularização do fundo da vala; 

• Execução de reforço de subleito com rachão 40 cm; 

• Execução de base de brita graduada na espessura de 20 cm; 

• Imprimação CM-30; 

• Pintura de Ligação RR-2C; 

• Execução de camada de CBUQ na espessura de 5 cm; 
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• Regularização e compactação do Subleito  

Após a escavação do subleito, o mesmo deverá ser regularizado e compactado, para receber as 

camadas estruturais do pavimento (Rachão, Brita Graduada e CBUQ) 

Medição: A medição será realizada por metro quadrado de vala regularizada 

 

• Reforço do Subleito com Pedra Rachão – 40 cm 

Após remoção do pavimento e escavação do subleito, deverá ser executada uma camada 

estrutural de 40 cm de pedra rachão, adquirido em unidade de britagem da região, sendo que a DMT não 

poderá exceder a 15 km. 

Medição: A medição será realizada pelo volume de rachão aplicado no reforço do subleito, 

expresso em metro cúbico. 

 

• Base de Brita Graduada – 20 cm 

Após a execução de camada de rachão, deverá ser executado um camada de 20 cm de base de 

brita graduada, devidamente regularizada e compactada.  

O Material deverá ser adquirido em unidade de britagem da região, sendo que a DMT não poderá 

exceder a 15 km. 

Serão empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados na 

instalação de Britagem, nas três bitolas seguintes: 2”, 1” e 3/8”. 

Os materiais classificados nas três bitolas acima enumeradas serão misturados em instalação 

adequada, de tal modo que o produto resultante atenda às distribuições granulométricas da faixa a seguir 

discriminada: 

 
PENEIRA       % QUE PASSA 

2”      100 
1.1/2”    90 – 100 
3/4”    50 – 85 
3/8”    34 – 60 
Nº 4    25 – 45 
Nº 40      8 – 22 
Nº 200      2 – 9 

 

Equipamentos: São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de base ou sub-

base de brita graduada: 

- Rolo compactador vibratório liso; 

- Rolo pneumático de pressão variável; 

- Ferramentas manuais; 

- Central de mistura dotada de unidade dosadora composta de três silos, no mínimo, dispositivo de 

adição de água com controle de vazão e misturador do tipo “pug-mill”; 

- Caminhões basculantes. 

A critério da fiscalização poderão ser utilizados outros equipamentos que não os relacionados. 

Medição: A camada de base será medida por metro cúbico de material compactado, na pista. 
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• Imprimação Asfáltica 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a 

execução de imprimação asfáltica. Sobre as bases previamente liberadas pela fiscalização. 

Consiste na aplicação de uma camada de emulsão asfáltica sobre a superfície de uma base 

concluída, antes da execução do revestimento asfáltico. Esta camada serve para aumentar a coesão da 

superfície da base, pela penetração da emulsão asfáltica empregada, promover condições de aderência 

entre a base e o revestimento e impermeabilizar a base. 

Este material betuminoso não deverá ser distribuído em dias de chuva, ou quando esta estiver 

eminente. 

Materiais: O material betuminoso utilizado será um asfalto diluído dos tipos CM-30, que deverá 

atender as especificações em vigor. A taxa de aplicação será de 1,2 l/m², devendo ser determinada 

experimentalmente mediante absolvição pela base em 24 horas. 

O depósito de material betuminoso, quando necessário deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter capacidade 

tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de 

trabalho. 

A fim de evitar a superposição ou excesso de material nos pontos iniciais e finais de aplicação, 

devem-se colocar faixas de papel, transversalmente a pista, de modo que o material betuminoso inicie e 

finalize da saída da barra da distribuição sobre essas faixas, as quais, a seguir, serão retiradas. Qualquer 

falha na aplicação do material betuminoso deverá ser de imediato corrigido. 

Equipamentos: Os equipamentos mínimos para a execução da imprimação asfáltica serão o 

seguinte: 

a) Para varredura: vassoura mecânica rotativa, ou vassouras comuns, quando a operação é 

feita manualmente. Pode ser usado também o jato de ar comprimido. 

b) Para distribuição do ligante: caminhão tanque equipado com barra espargidora e caneta 

distribuidora, bombas reguladora de pressão, tacômetro, etc. 

Todo o equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela 

Fiscalização, e estar em perfeitas condições de funcionamento. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade 

uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 

possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

Os carros distribuidores deverão dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de 

fácil observação e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções 

localizadas. 

Medição: A imprimação será medida através da área executada, em metros quadrados. 

 

• Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser executada sobre a camada de base imprimada. 



                       MUNICÍPIO DE PORTÃO 
                               RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Memorial Descritivo  Município de Portão/RS 

7

A emulsão asfáltica será do tipo RR-2C com taxa de aplicação de emulsão diluída em torno de 0,5 

L/m², após a sua diluição em água, determinada experimentalmente. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade 

uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construído para este fim, devem 

ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com 

precisão de aproximadamente 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual 

para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do 

tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento 

uniforme do ligante. 

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 

capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, 

um dia de trabalho. 

Medição: A pintura de ligação será medida através da área executada, em metros quadrados. 

 

• Pavimentação com CBUQ, e= 5cm 

A obturação dos remendos profundos será executada utilizando-se concreto betuminoso usinado à 

quente (CBUQ), o qual será aplicado sobre a base já imprimada. 

Materiais: Em função das granulometrias dos agregados na faixa granulométrica “tipo A” da ESP- 

16/91 do DAER, chegamos a seguinte composição granulométrica: 

Brita 3/8” ............................................ 38% 

Pó de pedra ....................................... 62% 

Os materiais empregados na composição do traço da massa fina (concreto asfáltico) 

apresentaram um equivalente de areia de 75%, uma absorção de 1,1% e desgaste de ABRASÃO “LOS 

ANGELES” 16% e possuem as seguintes massas específicas em acordo com o ensaio efetuado pelo 

CIENTEC. 

 

      TIPO                        DENSIDADE APARENTE             DENSIDADE REAL 

   BRITA 3/8”                             2.586                                            2.839 

   PÓ DE BRITA                        2.757                                            2.757 
 

   GRANULOMETRIA DOS MATERIAIS: 

PENEIRAS BRITA3/8” PÓ DE BRITA 

1/2"   100             100 
3/8”   100             100 

                NO 4 22,2 98,7 
                NO 8 1,90 70,1 

NO 30 1,60 38,7 
NO 50 1,40 25,6 

  NO 100 1,00 16,8 
  NO 200 1,00 10,7 
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COMPOSIÇÃO GRANULOMÉTRICA: 

PENEIRAS MISTURA FAIXA “A” DO DAER 

1/2"  100           100 
3/8”  100       80,0 - 100,0 

               NO 4 69,4 55,0 - 75,0 
               NO 8 44,2 35,0 - 50,0 

NO 30 24,6 18,0 - 29,0 
NO 50 16,3 13,0 - 23,0 

  NO 100 10,8 8,0 - 16,0 
  NO 200 7,0 4,0 - 10,0 

 
A percentagem ótima de asfalto foi obtida considerando-se para a camada de rolamento, o teor 

correspondente ao índice de vazios de 4,0%. 

Resultou a percentagem de 6% de CAP 20 com tolerância de + ou – 0,3%. A densidade mínima 

será de 97% da densidade de Projeto. 

A densidade, para ser satisfatória, foi utilizado 0,02% de DOOPING. 

Características Marshall do traço para teor 6,0%: 
 

Característica Resultado Especificação 16/91 -  DAER 

Massa específica aparente 2.446,7 Kg/m3  

Estabilidade 600C 1.008,3 Kg Min. 800 Kg 

Índice de vazios 4,0% 3 - 5% 

Fluência 600C 12,3% 8 - 16% 

RBV 76,9% 75 - 82% 

VAM 18,4% Min. 15% 
 

- Teor de CAP correspondente a máxima densidade: .............................. 6,0% 

- Teor de CAP correspondente a máxima estabilidade : ..........................  6,1% 

- Teor de CAP correspondente a 4,0% de vazios ..................................... 5,9% 

 

Teor ótimo de CAP:        6,0 + 6,1 + 5,9 =  6,0%  ± 0,3% 
                                                      3 
 

Equipamentos/Pessoal: O equipamento/pessoal para a execução deverá ser o seguinte: 

 - Caminhões basculantes; 

 - 1 encarregado de obra; 

 - 6 rasteleiros; 

 - 8 auxiliares; 

 - 1 Vibroacabadora; 

 - Rolo compactador de pneus; 

 - Rolo compactador liso; 

 - E demais equipamentos necessários a boa execução dos serviços. 

Execução: A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo 

de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o 
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asfalto apresenta uma viscosidade situada na faixa de 75 a 150 segundos Saybolt-Furol, indicando-se 

preferencialmente a viscosidade de 85-100 segundos Saybolt-Furol, entretanto não devem ser feitas 

misturas a temperaturas inferiores a 107 graus e nem superiores a 177 graus. 

O espalhamento do concreto betuminoso deve ser feito por vibroacabadora e manualmente. Caso 

ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de 

concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meios de rastilhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como forma 

geral, a temperatura de rolagem é mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura 

essa fixada, experimentalmente, para cada caso. 

Caso sejam empregados rolos de pneus inicia-se à medida que a mistura for sendo compactada e, 

consequentemente, suportando pressão mais elevadas. 

Controle de Temperatura: Serão efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperaturas, por dia 

em cada um dos itens abaixo discriminados: 

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

b) da mistura, no momento do espalhamento e no início da rolagem na pista; 

c) em cada caminhão, antes da descarga, será feita, pelo menos uma leitura da temperatura. 

As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente. 

Acabamento da superfície: Durante a execução, deverá ser feito diretamente o controle de 

acabamento da superfície de revestimento com o auxílio de duas réguas, uma de 3,00m e outra de 

0,90m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da 

superfície, entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,50cm, quando verificada com 

qualquer uma das réguas. 

Medição: O concreto betuminoso usinado à quente será medido através do volume aplicado na 

pista, em metros cúbicos. 

 

4.3 CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

 

O capeamento asfáltico consiste na aplicação de CBUQ sobre pavimento com pedra irregular 

existente. 

No trecho a executar capeamento sobre pavimento existente de pedra irregular, a execução do 

revestimento asfáltico será subdividida em duas camadas, totalizando 6 cm de espessura, sendo que 

ambas as camadas deverão ser executadas sobre o material ligante, conforme descrito neste memorial. 
 

 CBUQ 6cm (3cm de regularização e 3cm de capa) 

Pedra irregular existente 

Subleito 

• Mobilização e Desmobilização de Equipamentos: 

Os custos com mobilização e desmobilização de equipamentos seguem conforme a descrição 

inicial deste memorial. 
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• Capina e limpeza manual: 

As ruas que receberão capeamento asfáltico, deverão ser devidamente limpas, com eliminação 

total de vegetações, terras e outros detritos, após deverá ser convenientemente varrida com vassoura 

mecânica tipo rotativa. 

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, proceder-

se-á a varredura de sua superfície, de modo a eliminar o material solto existente. 

 

• Pintura de Ligação com RR-2C:  

A pintura de ligação deverá ser executada em duas camadas, primeiramente sobre o pavimento 

existente e posteriormente sobre a camada de regularização, Binder. 

A emulsão asfáltica será do tipo RR-2C com taxa de aplicação de emulsão diluída em torno de 

0,5l/m², após a sua diluição em água, determinada experimentalmente. 

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade 

uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construído para este fim, devem 

ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com 

precisão de aproximadamente 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual 

para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de distribuição devem ser do 

tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento 

uniforme do ligante. 

O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que 

permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma 

capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, 

um dia de trabalho. 

A medição dos serviços será em m². 

 

• CBUQ – Tapa Buraco – Binder (e= 5cm)  

Tapa Buracos: Nos locais indicados em projeto, onde o pavimento apresentar deformidades 

côncavas, as mesmas serão corrigidas com massa asfáltica, compreendendo: 

a) limpeza do local 

b) pintura de ligação 

c) regularização (preenchimento) com massa asfáltica (e=5cm). 

A medição dos serviços será em m³. 

 

• CBUQ – Camada de Regularização – Binder (e= 3cm)  

Após a limpeza da pista e aplicação da pintura de ligação com RR-2C, executa-se a camada de 

reperfilagem/regularização com CBUQ com a espessura de 3 cm. A camada de reperfilagem tem por 

objetivo regularizar os locais onde tiver a pavimentação existente irregular. Esta será espalhada com 
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moto-niveladora, preenchendo e nivelando as deformidades resultantes da pavimentação existente no 

local. 

 

• CBUQ, capa de rolamento – (e=3cm)  

Após a regularização da pista e aplicação da segunda pintura de ligação com RR-2C, executa-se a 

capa de rolamento com CBUQ com a espessura de 3 cm, esta será espalhada com vibroacabadora, 

deixando a espessura uniforme e respeitando os caimentos indicados em projeto. Toda a camada será 

comprimida com rolo de pneus e tanden.  

A medição dos serviços será em m³. 

 

• Transporte de CBUQ (DMT= 15km) 

O CBUQ deverá ser adquirido em usina de asfalto da região, sendo que a DMT está indicada na 

planta de localização das unidades industriais, constante na planilha de orçamento.  

Deve ser transportado por caminhões transportadores, com proteção superior de maneira a evitar 

que a temperatura da massa asfáltica não diminua a ponto limite de não se poder utilizar na pista. 

A medição dos serviços será em m³ x km. 

 

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

• Remoção, assentamento e meios-fios novos de concreto: 

Antes dos serviços de limpeza, nos locais indicados em projeto, os meios-fios de concreto serão 

substituídos, por meios fios novos nas dimensões de 12x15x30x100 cm, observando o alinhamento e 

altura dos meios-fios existentes. 

Os meios-fios em desalinho, indicados pela Fiscalização, serão realinhados, observando o 

alinhamento e altura dos meios-fios existentes. 

Depois de concluído os serviços de realinhamento, troca de meios fios e pavimentações, os meios 

fios serão pintados com no mínimo duas demãos de tinta acrílica na cor branca. Os meios fios de 

esquinas, até 5m para cada lado, e os meios fios de área de proibição de estacionamento, serão 

pintados com tinta especial de demarcação de transito na cor amarelo.  

 Nos locais indicados no projeto, os meios-fios de concreto deverão ser removidos e empilhados 

no passeio público para posterior recolhimento pela secretaria de Obras. O passeio deve ter, no mínimo, 

1/3 da largura livre para passagem de pedestres.  

A contratada deverá proceder à reposição dos meio-fios, observando o alinhamento e altura dos 

meios-fios existentes. 

Medição: A medição será realizada por metro linear de meio fio removido. 
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4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 

 

• Pintura horizontal da pista 

Será executada a marcação longitudinal da pista, na cor amarelo (10 YR 7,5/14) nos locais 

indicados em projeto. 

Faixas de Pedestres: Para a sinalização das faixas de pedestres, conforme locais previstos em 

projeto serão feita a pintura de faixas, com largura de 0,40m x 3,0m x largura da pista. As faixas serão 

intercaladas, pintadas na cor branca. Antes de cada faixa de pedestres deverá, em ambos os sentidos de 

tráfego, ser pintada, faixa transversal de bloqueio de tráfego de veículos, também na cor branca, na 

largura de 0,40m.  

O item será medido por m² faixa de pedestre pintado. 

 

• Pintura de meio fio de concreto 

Depois de concluído os serviços de realinhamento, troca de meios fios e pavimentações serão 

executados os serviços de pintura dos meio-fios na cor branca, em ambas as laterais da pista, em toda 

altura visível e topo dos meio-fios, em toda a extensão do trecho pavimentado. A pintura deverá ser de no 

mínimo duas demãos, utilizando tinta Látex PVA em duas demãos. 

Os meios-fios de esquinas, até 5m para cada lado, e os meios fios de área de proibição de 

estacionamento, serão pintados com tinta especial de demarcação de trânsito na cor amarela.  

O item será medido por m² de meio-fio pintado. 

 

5. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, correspondentes aos itens da planilha 

de orçamento. 

Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na planilha de orçamento. Caso se 

faça necessário, a complementação de algum serviço através de aditivo, este, somente será pago no 

final da obra. 

A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com antecedência mínima de 48 horas, 

para que a topografia/fiscalização possa efetuar as medições e vistorias necessárias. Na ocasião da 

medição dos serviços a empresa contratada deverá ter representante legal para acompanhar a medição 

da topografia do município. 

Após a conferência e aceitação da medição, por parte da empresa contratada, o setor de 

topografia/fiscalização, emitirá a planilha de medição, para somente depois ser emitida a nota 

fiscal/fatura, que será entregue à fiscalização para conferência e emissão de laudo técnico de liberação 

de pagamento dos serviços medidos. 
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No momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que esteja em desacordo com os 

projetos e especificações técnicas, estes não serão medidos, devendo a empresa contratada 

providenciar imediatamente a sua correção; somente na próxima medição estes serviços serão pagos. 

 

6. LIMPEZA 

 

O canteiro de obras deverá permanecer sempre limpo, livre de entulhos, e restos de materiais. 

Os materiais, que serão utilizados na execução da obra, ou eventuais sobras, deverão estar 

devidamente acondicionados, para que a obra tenha um aspecto organizado. 

Os caminhos de acesso às obras deverão estar sempre livres, sem obstáculos de qualquer 

natureza. 

A obra deverá ser bem sinalizada para evitar, acidentes e transtornos aos transeuntes. 

A obra será entregue perfeitamente limpa, considerada concluída após a fiscalização, e emissão, 

do respectivo laudo técnico de conclusão dos serviços. 

 

7. ENTREGA DA OBRA 

 

A empresa executante após a conclusão dos serviços deverá solicitar a vistoria final, para a 

entrega definitiva da obra, que será considerada concluída após a emissão do respectivo laudo técnico 

final de conclusão de obra. 

Até 90 (dias), após a liberação completa da obra, qualquer problema relativo à qualidade dos 

serviços, será de inteira responsabilidade da empresa construtora, os quais deverão ser corrigidos sem 

ônus para o Município. 

 

 

 

                                                   Portão, Novembro de 2018. 

 


