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GENERALIDADES 

A presente especificação técnica tem por objetivo estabelecer as condições 

que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à obra de 

RECAPEAMENTO, TAPA-BURACO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, bem como fixar as obrigações e direitos 

não tratados no Edital. 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com 

estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas 

Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e o 

Projeto Básico anexo. 

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto o 

contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de material e mão de obra, por 

parte da CONTRATADA. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando 

por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências. 

 

Documentação para início da obra 

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à 

regularização para o início da obra tais como: 

- Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS); 

- Alvará de construção de Obra; 

- ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços 

contratados, com a respectiva taxa recolhida; 

 

Obrigações da Contratada 

 Quanto aos materiais 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a 

obra no prazo fixado; 

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será 

recusado pela Fiscalização qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de 

validade vencido; 
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Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras 

deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.  Aquele que for impugnado 

deverá ser retirado do canteiro, no prazo definido pela Fiscalização. 

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a 

serem utilizados na obra. 

 Quanto à mão-de-obra 

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, 

que assegure progresso satisfatório às obras. 

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de 

segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser 

obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes; 

 Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho 

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de 

ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.   

 Quanto à administração da obra 

Manter um engenheiro civil ou arquiteto residente na obra, com carga horária 

mínima equivalente a um turno fixo, por semana; 

Manter em dia pagamentos de faturas de água e energia elétrica. 

 Quanto ao prazo de garantia das construções 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez 

e segurança da obra pelo prazo de cinco anos: 

 Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o 

prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em 

razão dos materiais, como do solo. 

Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos se refere ao prazo de 

garantia da obra e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

 

 Segurança e saúde do trabalho 

A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços 

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do 

Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 

instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações posteriores; 
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Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual 

estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os 

equipamentos mínimos obrigatórios serão: 

- Equipamentos para proteção da cabeça 

- Equipamentos para Proteção Auditiva 

- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores. 

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa. 

 Diário de Obra 

Deverá ser mantido no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos 

serviços, para que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela 

Fiscalização, fatos, observações e comunicações relevantes ao andamento da 

mesma. 

 Limpeza da obra  

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido 

limpo e desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 Locação de Instalações e Equipamentos 

A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, 

dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais 

condições encontradas no local. 

Havendo discrepâncias, que não possam ser sanadas na obra, ou 

modificações significativas ocorridas após a conclusão e o recebimento do projeto, a 

ocorrência será comunicada à Fiscalização, que decidirá a respeito. 

 Especificações de materiais e serviços 

O fornecimento de materiais, bem como a execução dos serviços obedecerá 

rigorosamente ao constante nos documentos: 

- Normas da ABNT; 

- Prescrições e recomendações dos fabricantes; 

- Normas internacionais consagradas, na falta das citadas; 

- Estas especificações e desenhos do projeto. 

Os materiais ou equipamentos especificados admitem equivalentes em 

função e qualidade. O uso destes produtos será previamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 



 
                                                PREFEITURA MUNICIPAL  

                                                              SANTA IZABEL DO PARÁ  

                                                                    “Trabalhar o presente, construir o futuro”                                                                              

CNPJ:05.171.699/0001-76                           

 

Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho - Av. Barão do Rio Branco, 1060 
Centro - Santa Izabel do Pará - PA 

A existência de FISCALIZAÇÃO, de modo algum, diminui ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeição da execução de qualquer serviço. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO recusar qualquer serviço executado que 

não satisfaça às condições contratuais, às especificações e ao bom padrão de 

acabamento. 

A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos recusados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Caberá à CONTRATADA manter o DIÁRIO DE OBRAS, no qual se farão 

todos os registros relativos a pessoal, materiais retirados e adquiridos, andamento dos 

serviços e demais ocorrências. 

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente de 

trabalho, bem como danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros. 

Todas as medidas serão conferidas no local. 

Todos os materiais serão novos e comprovadamente de primeira qualidade. 

 Quanto ao andamento dos trabalhos 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das 

obras a CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se 

a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos 

trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais; 

À CONTRATADA caberá a execução das instalações provisórias de água, 

luz, força, esgoto, etc., bem como o transporte dentro e fora do canteiro de obras; 

Além do previsto em itens anteriores, caberá à CONTRATADA proceder a 

instalação do canteiro de obras dentro das normas gerais de construção com previsão 

de baias para depósito de agregados, almoxarifado, escritório e, em relação às 

condições de Medicina e Segurança do Trabalho, dotá-lo de alojamento e instalações 

sanitárias para operários e fiscalização. 

A CONTRATADA deverá instalar em local visível placa da obra, conforme 

modelo fornecido pela CONCEDENTE. Esta placa deverá ser mantida em condições 

legíveis até a conclusão da obra.  

 Do prazo de execução 

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a 

contar da data de recebimento da ordem de serviço. 

 Considerações Preliminares 
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Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos durante sua 

execução serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da CONTRATADA; os 

materiais que não satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados 

serão removidos do canteiro de obras dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 

determinação do Engenheiro Fiscal; 

As obras serão contratadas pela PREFEITURA, através da Comissão 

Permanente de Licitação, sendo o Setor de Engenharia responsável pela sua 

fiscalização. Cabe à FISCALIZAÇÃO a verificação do andamento da obra de acordo 

com o cronograma físico-financeiro, elaborando as medições e faturas referentes aos 

serviços executados no período em questão para seu respectivo pagamento; 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente o projeto e suas 

especificações, sendo o Setor de Engenharia previamente consultado para toda e 

qualquer modificação. 

 

SERVIÇOS 

 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE DE OBRAS E 

ENCARREGADO GERAL) 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

A CONTRATADA deverá disponibilizar um Engenheiro Civil para ser o 

Responsável Técnico pela obra e este deverá emitir ART de execução da mesma. 

O Engenheiro deverá acompanhar todas as etapas da obra, gerenciar a 

equipe de trabalho, mobilizar materiais e equipamentos necessários, apresentar 

relatórios fotográficos, atualizar o cronograma da obra, apresentar medições conforme 

modelo da Prefeitura, além de todo o suporte necessário à execução do objeto. 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

O Executante manterá em obra, além de todos os demais operários 

necessários, um Encarregado que deve permanecer no canteiro de obras durante todo 

o período de execução dos serviços e que deverá estar sempre presente para prestar 

quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização. 
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 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por unidade (und.) de serviço executado. Sendo os 

pagamentos deste serviço proporcionais à execução financeira da obra. 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1. Placa de obra em lona com plotagem de gráfica 

As placa da obra deverão ser fixadas em local visível e mantidas até a 

conclusão da obra. Deverão ser em lona com plotagem gráfica de dimensões de 

3,00m x 2,00m e serem instaladas a uma altura de 2,20 m do solo.  

Serão colocadas em local indicado pela FISCALIZAÇÃO, obedecendo ao 

modelo e dimensão fornecida pela CONCEDENTE. 

 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição deste serviço será por m² de placa. Só podendo ser medida e 

paga quando executado o quantitativo integral constante na planilha orçamentária. 

 

 

Figura 1 - Modelo de Placa de Obra 
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3. RECAPEAMENTO 

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 

3.1.1. FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente com encargos complementares: profissional que auxilia o serviço de 

fresagem; 

o Água: utilizada para resfriamento dos dentes da fresadora; 

o Fresadora: equipamento com esteira elevatória e discos cortantes utilizados 

para a remoção da camada asfáltica na espessura pré-determinada de projeto; 

o Caminhão basculante: utilizado para coletar o material fresado e destinar a 

reciclagem ou bota-fora; 

o Minicarregadeira com escova mecânica acoplada: equipamento utilizado para 

limpeza da pista; 

o Caminhão pipa: utilizado para abastecer a fresadora com água; 

o Dente para fresadora: elemento de corte fixo no cilindro fresador; 

o Porta dente para fresadora: suporte para o dente, aparafusado ao cilindro 

fresador; 

o Apoio do porta dente fresadora: elemento em que é encaixado o porta dente e 

aparafusado ao cilindro fresador. 

 

 EQUIPAMENTO 

o Fresadora de asfalto a frio sobre rodas, largura de fresagem de 1,0 m e 

potência de 208 HP; 

o Caminhão basculante de 6 m3,16 t e 162 HP (VU = 5 anos); 

o Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP e capacidade 

nominal de operação de 646 kg, com vassoura mecânica acoplada; 

o Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica e largura útil de 

varrimento de 2,44 m; 

o Caminhão pipa de 6.000 l, peso bruto total de 13.000 kg, distância entre eixos 

de 4,80 m, potência de 189 CV, inclusive tanque de aço para transporte de água, 

capacidade de 6 m3. 
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 EXECUÇÃO 

o O serviço inicia-se com a fresadora ajustada para remoção da camada de 

pavimento asfáltico na espessura e largura prevista em projeto. A fresagem deve-

se iniciar na borda mais baixa da via;  

o Durante a execução do serviço, deve-se fazer o jateamento contínuo de água 

para o resfriamento dos dentes da fresadora e o controle da emissão de poeira; 

o O material fresado é, através da esteira elevatória, lançado em caminhões 

basculantes, onde posteriormente é destinado para a reciclagem, ou para locais 

de bota-fora;  

o A via a ser fresada deve ser limpa, utilizando-se a vassoura mecânica 

rebocável acoplada a minicarregadeira para remoção de detritos e materiais que 

possam ter permanecido após a fresagem. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de fresagem executada. 

 

3.1.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão basculante 6 m³: equipamento utilizado para o transporte de 

materiais. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba 

metálica. 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado da 

obra até o bota-fora. 
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3.2. RECAPEAMENTO COM CBUQ (e=3,00cm) 

3.2.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

2C. AF_11/2019 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na 

execução do serviço. 

o Caminhão espargidor: equipamento utilizado para acondicionar e aplicar o 

material asfáltico na temperatura correta. 

o Trator de pneus: equipamento motriz utilizado em conjunto com a vassoura 

mecânica rebocável para remoção de sujeira e detritos da via a ser imprimada. 

o Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus 

utilizado para remoção de sujeiras e detritos da via a ser fresada. 

o Emulsão asfáltica RR-2C: material utilizado na execução do serviço. 

 EQUIPAMENTO 

o Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv. 

o Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg. 

o Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m. 

 EXECUÇÃO 

o A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

o A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de 

emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição. 

o Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez 

com a mangueira de operação manual para aspersão (caneta). 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. 

 

3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30KM (UNIDADE: TXKM). 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material 

asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico 

de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, 

inclusive tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

3.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019 - 3 cm 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Rasteleiro com encargos complementares: operário que faz ajustes e acertos 

no pavimento recém-lançado pela vibroacabadora;  

o Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento 

asfáltico, aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a 

espessura e largura prevista de projeto;  

o Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura 

asfáltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento;  

o Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o 

acabamento a via após a compactação com o rolo de pneus;  

o Trator de pneus com vassoura mecânica acoplada: equipamento utilizado 

para limpeza da pista a ser pavimentada;  

o Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a 

mistura asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do 

revestimento asfáltico;  

o Concreto Betuminoso Usinado a Quente: mistura asfáltica formada de 

agregados graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a quente e que compõe a 

camada de revestimento asfáltico revestimento asfáltico (rolamento ou binder). 
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 EQUIPAMENTO 

o Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação de 1,90 m 

a 5,30 m, potência de 105 HP e capacidade de 450 t/h;  

o Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência de 110 HP, 

peso sem/com lastro de 10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m;  

o Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência de 125 HP, peso 

sem/com lastro de 10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m;  

o Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica 

acoplada;  

o Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 

kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV 

inclusive caçamba metálica. 

 EXECUÇÃO 

o Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser 

pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de 

materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base;  

o A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através 

de caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;  

o A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a 

espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada 

despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do 

equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;  

o Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos 

deixados pela vibroacabadora;  

o Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas 

prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões;  

o Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao 

revestimento asfáltico. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro cúbico (m³) de pavimento executado. 



 
                                                PREFEITURA MUNICIPAL  

                                                              SANTA IZABEL DO PARÁ  

                                                                    “Trabalhar o presente, construir o futuro”                                                                              

CNPJ:05.171.699/0001-76                           

 

Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho - Av. Barão do Rio Branco, 1060 
Centro - Santa Izabel do Pará - PA 

 

3.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM) 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material 

asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico 

de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, 

inclusive tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

4. TAPA-BURACO 

4.1. EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente: profissional que executa o serviço de Tapa Buraco. 

o Cortadora de piso/asfalto: equipamento utilizado para cortar o pavimento. 

o Placa vibratória: equipamento para a compressão da camada de 

revestimento. 

o Emulsão asfáltica: material utilizado para pintura de ligação. 

o Concreto betuminoso usinado a quente: mistura asfáltica (aquisição em 

usina), formada de agregados graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a 

quente e que compõe a camada de revestimento asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Cortadora de piso com motor de 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com 

disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo 

de 1'' (14 x 1")  
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o Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 

25 kn (2500 kgf), potência 5,5 cv. 

 EXECUÇÃO 

o Após sinalizar a via, demarcar o perímetro da área degradada;  

o Realizar o recorte do perímetro do buraco a ser recomposto;  

o Realizar a limpeza da área, removendo o material cortado;  

o Em seguida, aplicar a pintura de ligação com ligante betuminoso, a emulsão 

asfáltica tipo RR-2C, em toda a superfície do buraco;  

o Na sequência, efetuar o lançamento da massa asfáltica;  

o Por fim, com a placa vibratória, realizar a compactação. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro cúbico (m³) de pavimento executado. 

 

4.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material 

asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico 

de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, 

inclusive tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

5.1. EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
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o Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na 

execução do serviço. 

o Caminhão espargidor: equipamento utilizado para acondicionar e aplicar o 

material asfáltico na temperatura correta. 

o Trator de pneus: equipamento motriz utilizado em conjunto com a vassoura 

mecânica rebocável para remoção de sujeira e detritos da via a ser imprimada. 

o Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus 

utilizado para remoção de sujeiras e detritos da via a ser fresada. 

o Emulsão asfáltica RR-2C: material utilizado na execução do serviço. 

 EQUIPAMENTO 

o Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv. 

o Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg. 

o Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m. 

 EXECUÇÃO 

o A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade. 

o A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de 

emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição. 

o Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez 

com a mangueira de operação manual para aspersão (caneta). 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. 

 

5.2. IMPRIMAÇÃO COM SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na 

execução do serviço.  

o Caminhão espargidor: equipamento utilizado para acondicionar e aplicar o 

material asfáltico na temperatura correta.  

o Trator de pneus: equipamento motriz utilizado em conjunto com a vassoura 

mecânica rebocável para remoção de sujeira e detritos da via a ser imprimada.  
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o Vassoura mecânica rebocável: equipamento acoplado ao trator de pneus 

utilizado para remoção de sujeiras e detritos da via a ser fresada.  

o Solução Asfáltica Elastomérica: material utilizado na execução do serviço. 

 EQUIPAMENTO 

o Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m3 com isolação térmica, 

aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre 

caminhão toco, pbt 14.300 kg, potência 185 cv.  

o Trator de pneus, potência 85 cv, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg.  

o Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de 

varrimento de 2,44 m. 

 EXECUÇÃO 

o A camada sob a qual irá se executar a imprimação asfáltica deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade.  

o A aplicação é realizada em uma única vez, com caminhão distribuidor de 

emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição.  

o Nos locais inacessíveis à barra, a aplicação é realizada em uma única vez 

com a mangueira de operação manual para aspersão (caneta). 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de imprimação executada. 

 

5.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material 

asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico 

de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, 

inclusive tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

5.4. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 

5 cm 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Rasteleiro com encargos complementares: operário que faz ajustes e acertos 

no pavimento recém-lançado pela vibroacabadora;  

o Vibroacabadora: equipamento utilizado na execução do revestimento 

asfáltico, aplicando e pré-compactando o concreto asfáltico de acordo com a 

espessura e largura prevista de projeto;  

o Rolo compactador de pneus: equipamento utilizado para compactar a mistura 

asfáltica aplicada pela vibroacabadora aumentando a resistência do pavimento;  

o Rolo compactador tandem: equipamento utilizado para compactar e dar o 

acabamento a via após a compactação com o rolo de pneus;  

o Trator de pneus com vassoura mecânica acoplada: equipamento utilizado 

para limpeza da pista a ser pavimentada;  

o Caminhão basculante: equipamento utilizado para transportar e despejar a 

mistura asfáltica na caçamba da vibroacabadora durante a aplicação do 

revestimento asfáltico;  

o Concreto Betuminoso Usinado a Quente: mistura asfáltica formada de 

agregados graúdo e miúdo e cimento asfáltico, aplicada a quente e que compõe a 

camada de revestimento asfáltico revestimento asfáltico (rolamento ou binder). 

 EQUIPAMENTO 

o Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação de 1,90 m 

a 5,30 m, potência de 105 HP e capacidade de 450 t/h;  

o Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência de 110 HP, 

peso sem/com lastro de 10,8/27,0 t e largura de rolagem de 2,30 m;  

o Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência de 125 HP, peso 

sem/com lastro de 10,20/11,65 t e largura de trabalho de 1,73 m;  

o Trator de pneus com potência de 85 cv, tração 4x4, com vassoura mecânica 

acoplada;  
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o Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 

kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 CV 

inclusive caçamba metálica. 

 EXECUÇÃO 

o Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a ser 

pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para remoção de 

materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica à base;  

o A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço através 

de caminhões basculantes que a despejam no silo da vibroacabadora;  

o A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a 

espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada 

despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a passagem do 

equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da camada;  

o Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos 

deixados pela vibroacabadora;  

o Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de fechas 

prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos pneus, iniciando a 

passagem com pequenas pressões e, assim que a mistura asfáltica for esfriando, 

aumentam-se as pressões;  

o Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, com o 

número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final ao 

revestimento asfáltico. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro cúbico (m³) de pavimento executado. 

 

5.5. CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão basculante 10 m³: equipamento onde ocorre a carga de mistura 

asfáltica usinada, para posterior transporte e lançamento (atividades não inclusas 

na composição). 

 EQUIPAMENTO 
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o Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 

kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv 

inclusive caçamba metálica. 

 EXECUÇÃO 

o A usina de asfalto carrega (despeja) a mistura asfáltica na caçamba do 

caminhão basculante. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro cúbico (m³) de pavimento executado. 

 

5.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão tanque: equipamento utilizado para o transporte de material 

asfáltico. 

 EQUIPAMENTO 

o Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico 

de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, 

inclusive tanque de asfalto com maçarico 

 EXECUÇÃO 

o Não se aplica. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por tonelada quilômetro (Txkm) de material transportado até a 

obra. 

 

6. SINALIZAÇÃO 

6.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.1.1. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

AF_05/2021 

Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica é o 

conjunto de marcas viárias, símbolos e legendas aplicadas em rodovias de tráfego 
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leve a médio, com durabilidade estimada de 24 meses, para atender às condições de 

segurança e conforto do usuário. 

Condições gerais: 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) Sem a pré - marcação da pintura, obedecendo às indicações de projeto, caso 

não existam marcações anteriores a serem recobertas; 

b) Sem a prévia limpeza da superfície a ser demarcada; 

c) Sem apresentação pela executante de certificado de analise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade da 

tinta; 

d) Sem apresentação pela executante de certificado de analise por lote de 

fabricação, emitido por laboratório credenciado, que ateste a boa qualidade 

das microesferas e esferas de vidro; 

e) Sem a aprovação previa da tinta de resina acrílica a ser empregada; 

f) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior 5ºC; 

g) Quando a temperatura ambiente for superior a 40ºC 

h) Quando a umidade do ar for maior que 85%; 

i) Sem a implantação previa da sinalização de serviço, conforme normas de 

segurança para trabalhos em rodovias. 

j) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) úmido, que possa impedir a 

aderência adequada da tinta. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por metro quadrado (m²) de pintura executada. 

 

6.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

6.2.1. Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação 

6.2.2. Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 

tipo I + SI - fornecimento e implantação 

6.2.3. Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW. 
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o Montador 

o Servente 

o Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção 

 EXECUÇÃO 

o As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

o Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as 

bordas lixadas e deverão receber tratamento que compreenda desengraxamento, 

decapagem e fosfatização, com espessura de camada mínima igual a cinco micra. 

o O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster, 

com o mínimo de 50 micra de espessura, nas cores branca, amarela e vermelha 

na frente e preta no verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C. 

 GARANTIA 

o As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se aceitáveis de 

acordo com os padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante 

um período de 05 (cinco) anos para placas confeccionadas com chapa do 

fabricante. Será exigida a garantia quanto à: 

 Corrosão da chapa;  

 Tonalidade da tinta;  

 Aderência da tinta 

 Trincas e fissuras na tinta, ou película;  

 Outras características. 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por unidade (und) de placa instalada. 

 

6.2.4. Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação 

 ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

o Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 

o Montador 

o Servente 

o Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas 

o Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização; 
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o Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 

o Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 

 EXECUÇÃO 

o O suporte deve ser confeccionado em tudo de aço carbono SAE 1010/1020, 

galvanizado a quente, grau C, de seção circular, com costuras e pontas lisas, em 

coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010, podendo 

ser aceita também a Norma DIN2440. 

o Deve atender às seguintes dimensões: 

 Diâmetro Interno: 2” 

 Espessura da Parede: 3,0 mm 

 Espessura da Parede: 3,0 mm 

o A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peça de PVC 

específica para essa vedação com 4 cm de altura. 

o Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em 

sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

o As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4”) deverão ser de aço galvanizado a 

fogo e centrifugado. 

o A Fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser feita utilizando-

se concreto fck de 20 MPa e acabamento com argamassa de cimento e areia no 

traço em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso existente na 

calçada. 

o O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado manual, broca ou 

cavadeira), com diâmetro de 30 cm e profundidade de 70 cm. 

o O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas de 

sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura em 

relação ao piso acabado. Para efeitos de padronização, deverá ser fixada a altura 

de 2,1 metros entre o piso acabado e a borda inferior da placa. 

o A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em 

colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem 

regulamentar. As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, 

fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, 

voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivo assegurar 
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boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer 

com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. 

o O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e 

da pista (meio-fio), deve ser, no mínimo, de: 

 Trechos Retos: 30 cm 

 Trechos em Curva: 40 cm 

 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

o A medição será por unidade (und) de suporte instalado. 

 

 

 

_______________________________________ 
MARUZA BAPTISTA 
Arquiteta e Urbanista 
CAU N° A 28.510-2 

 


