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00.00.000 INTRODUÇÃO 

00.01.000 OBJETIVO 

Estas Especificações de Materiais, Equipamentos e Serviços discriminam as 

condições gerais que deverão ser atendidas na execução de obras e serviços de engenharia 

contratados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajurú-Pa, sendo parte integrante da 

obra de Execução da Pavimentação de Vias Urbanas do Município de Limoeiro do Ajurú-Pa. 

Este documento enumera os serviços previstos no projeto básico e discrimina os 

insumos (materiais, equipamentos e pessoal) a serem empregados, bem como os métodos 

construtivos a serem seguidos na execução destes. 

Em todos os serviços deverão ser observadas rigorosamente as recomendações dos 

fabricantes dos materiais utilizados, quanto ao método executivo e quanto às ferramentas 

apropriadas a empregar. 

00.02.000 CONVENÇÕES 

Para fins desta Especificação, os termos abaixo têm os seguintes significados: 

a) Contratante – autoridade responsável pela contratação dos serviços; 

b) Contratada – pessoa física ou jurídica responsável pela execução dos 

serviços; e 

c) Fiscalização – indivíduo ou comissão representante do Contratante junto à 

Contratada, designado(a) para verificar, de modo sistemático, o cumprimento 

de todas as disposições contratuais e ordens complementares, em todos os 

seus aspectos. 

00.03.000 NORMAS TÉCNICAS 

Além do que estiver explicitamente indicado nestas Especificações Técnicas, nos 

memoriais e nos desenhos referentes ao projeto, serão obedecidas, também, as seguintes 

normas: 

a) Decreto nº 92.100 de 10 de dezembro de 1985, da Presidência da República; 
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b) Portaria nº 2.296, de 23 de julho de 1997; 

c) Especificações de Serviços do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes (DNIT); 

d) Especificações de Serviços dos Departamentos de Estradas de Rodagem estaduais 

(DERs); 

e) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

f) Lei Federal nº 8.666, de 27 de junho de 1993, e suas alterações; 

g) Códigos, normas, leis, decretos, portarias e regulamentos dos Órgãos Públicos e 

concessionárias que estejam em vigor e sejam referentes à execução dos serviços. 

As informações contidas neste texto prevalecem, em caso de interpretações dúbias, 

sobre quaisquer outras normas ou especificações. 

00.04.000 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A pessoa jurídica contratada para a execução de obras e serviços de Engenharia 

estará obrigada a: 

a) Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados 

ou mencionados nesta Especificação, nos memoriais e nos desenhos que 

compõem o projeto, fornecendo todos os materiais, mão de obra e 

equipamentos necessários, sendo responsável pela existência de todo e 

qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o 

recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato; 

b) Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências 

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

execução incorreta de serviços de qualquer natureza; 

c) Empregar profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços; 

d) Solicitar autorização à Fiscalização para subempreitar serviços 

especializados a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo 

vedado subempreitar a totalidade dos serviços; 
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e) Submeter à aprovação do Contratante o nome do profissional responsável 

pela execução da obra, que deverá dar assistência diária à mesma, 

combinando um horário comum de permanência no canteiro com a 

Fiscalização; 

f) Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a Fiscalização, 

no interesse da obra, julgue incompetente ou inadequado à consecução dos 

serviços, sem que se justifique, nesta situação, atraso no cumprimento dos 

prazos contratuais; 

g) Fornecer e manter no canteiro Diário da Obra, tomando conhecimento, 

através dele, das observações e interpelações da Fiscalização e nele 

registrando, obrigatoriamente, as condições meteorológicas prejudiciais ao 

andamento dos serviços, as falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à 

sua ingerência, as consultas à Fiscalização, as datas de conclusão das 

etapas caracterizadas de acordo com o cronograma da obra, os acidentes de 

trabalho, as respostas às interpelações da Fiscalização e a eventual 

escassez de material que resulte em dificuldade para execução dos serviços 

em tempo hábil; 

h) Apresentar um relatório mensal sobre a obra, em duas vias, dentro dos 

moldes orientados pela Fiscalização; 

i) Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social 

e de Seguro de Acidentes do Trabalho; 

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

incidam ou venham incidir sobre a execução das obras e serviços; 

k) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros provenientes da 

execução da obra; 

l) Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a 

utilizar que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial 

da obra para fins de confrontação com partidas de fornecimento; 
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m) Retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela 

Fiscalização; 

n) Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias boa 

execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e 

seguros; 

o) Encaminhar ao Contratante cronogramas, quadros demonstrativos de 

produção, análise de materiais, corpos de prova e outros elementos 

informativos relativos aos serviços contratados; 

p) Fornecer cópias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou serviços a 

seu cargo à Fiscalização, sendo que a retirada de amostras e o preparo de 

corpos de prova serão executados com assistência da Fiscalização, cabendo 

a esta aprovar previamente o laboratório onde serão realizados os ensaios e 

testes; 

q) De comum acordo com o Contratante, planejar, construir e manter em boas 

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

do canteiro da obra (escritórios, alojamento, depósito, refeitório, etc.); 

r) Transportar, manusear e armazenar com o maior cuidado possível, evitando-

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

sendo que aqueles sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva 

deverão ser guardados em ambiente adequados à sua proteção, até o 

momento de sua utilização; e 

s) Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra 

depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de 

abastecimento elétrico, de água e de serviços de telefonia e saneamento, 

Corpo de Bombeiros, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, 

etc), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da 

utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, ainda, 

providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e 
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instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com 

o pagamento das taxas e emolumentos correspondentes. 

00.05.000 O PROJETO 

00.05.100 Desenhos e Especificações 

Os desenhos, memoriais e especificações de serviços integrantes de cada projeto 

deverão ser examinados cuidadosamente pelos licitantes, podendo ser esclarecidas as 

eventuais dúvidas junto ao Contratante até a data prevista para tanto no Edital. 

 

A Fiscalização deve sempre ser consultada em caso de dúvidas quanto à 

interpretação dos desenhos. 

Todos os desenhos e demais elementos do projeto que são fornecidos à Contratada 

são entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura contiverem e não servirão de 

argumento à mesma para que se exclua da responsabilidade da completa e perfeita 

execução dos serviços; 

00.05.200 Aprovação 

A aprovação, por parte da Fiscalização ou do Contratante, de detalhes elaborados 

pela Contratada, não a exime de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos 

possam conter. 

00.05.300 Divergência 

Caso haja divergência entre as especificações e os desenhos, prevalecerão as 

primeiras; caso haja divergência entre cotas e medidas em escala, prevalecerão as cotas; 

salvo quando houver recomendação explícita em contrário. 

00.05.400 Dúvidas ou omissões 

Em caso de dúvidas ou omissões do projeto, caberá à Fiscalização fixar o que julgar 

mais indicado, comunicando por escrito à Contratada a solução adotada. 

A Contratada poderá propor as modificações ao projeto que julgar úteis à execução 

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

administrativo, necessários à sua apreciação. Tais modificações não podem ser executadas 

sem que tenham sido previamente aprovadas por escrito. 
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00.06.000 DOS MATERIAIS A EMPREGAR 

Em todos os serviços, deverão ser observadas rigorosamente as recomendações 

dos fabricantes dos materiais a serem utilizados, quanto ao método executivo e às 

ferramentas apropriadas a empregar. 

A não ser quando especificado em contrário, os materiais a serem empregados nos 

serviços serão todos nacionais, novos, de primeira qualidade (assim entendida a gradação 

de qualidade superior, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo 

produto) e de acordo com as especificações da ABNT, do DNIT e/ou dos DERs, sendo 

expressamente vedado o uso de material improvisado em substituição ao especificado, 

assim como não se admitirá a adaptação de peças, seja por corte ou por outro processo, a 

fim de usá-las em substituição a peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

00.07.000 DA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 

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

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

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

a) Firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para o Contratante; e 

b) Apresentar provas de equivalência técnica do produto proposto em substituição ao 

especificado, compreendendo, como peça fundamental, o laudo de exame 

comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, a critério do 

Contratante. 

A substituição de qualquer material ou procedimento fixado nesta especificação só 

poderá ser efetuada após aprovação da Fiscalização. 

00.08.000 DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

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

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas às atividades da Contratada, observadas 

as leis em vigor; deverão ser observados os requisitos de segurança com relação as redes 
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elétricas, máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e metais aquecidos, uso e 

guarda de ferramentas e aproximação de pedestres. 

Se for necessário durante as obras o emprego de explosivos, a Fiscalização deverá 

ser antecipadamente notificada e deverá opinar por escrito sobre as medidas de segurança 

propostas pela Contratada à guarda e emprego do referido material. 

Compete à Contratada tomar as providências para a colocação, às expensas 

próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

A Fiscalização poderá exigir da Contratada a colocação de sinais correntes que 

julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

00.09.000 ENTREGA DA OBRA 

As obras e instalações devem ser entregues completas, para pronta utilização e 

perfeitamente integradas às instalações e pavimentos circunvizinhos. As áreas deverão 

estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou quaisquer outros 

vestígios remanescentes. 

 

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao 

término dos serviços, quando convier ao Contratante. 

00.10.000 DOCUMENTOS 

Integram este projeto os seguintes documentos: 

a) Volume 1 – Memorial Descritivo; 

b) Volume 2 – Especificações Técnicas;  

c) Volume 3 – Orçamento; e 

d) Volume 4 – Projeto de Pavimentação. 

00.11.000 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o recebimento e 

aceitação dos materiais e serviços, a Fiscalização reserva-se o direito de, quando julgar 
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necessário ou conveniente, acompanhar a execução dos serviços, exercendo o controle de 

qualidade. Tal acompanhamento não exime a Contratada de suas responsabilidades 

técnicas e contratuais. A Fiscalização deverá ser sempre acompanhada por pessoa 

qualificada que, representando a Contratada, possa fornecer explicações detalhadas em 

cada fase do processo. 

Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações ou 

projetos, tiver sido entregue no local das obras ou incorporados aos serviços, ou quando 

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

considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos e tornados satisfatórios, sem 

ônus para a Contratante. 

Na proposta para a execução das obras, a Contratada deverá apresentar as 

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

parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. 

Nos preços unitários dos serviços especificados no projeto, constantes da planilha de 

custo apresentada pela Contratada, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e 

indiretas, tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, mão de obra, 

encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos etc., bem como outros 

serviços correlatos a cada item, necessários à sua execução. 

01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS 

01.06.000 PLANEJAMENTO E CONTROLE 

01.06.100 Taxas 

01.06.101 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

A Contratada deverá providenciar e fornecer as ARTs/RRTs de todos os serviços de 

execução pertinente à obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, regulamentado pela Lei n° 5.194/1966, e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, regulamentado pela Lei n° 12.378/2010, na jurisdição onde ocorrerão os 

serviços. 
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O valor de cada ART ou RRT deverá compreender todas as despesas para o 

fornecimento do documento citado. 

A medição será feita por unidade (un) de ART/RRT emitida e paga e efetivamente 

entregue à fiscalização da obra. 

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES 

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS 

Caberá à Contratada, a responsabilidade da mobilização, instalação, manutenção e 

desmobilização do Canteiro de Obras, incluindo o fornecimento de todo o material 

necessário, além do fornecimento e manutenção dos equipamentos utilizados nos serviços. 

 

Todos os serviços auxiliares necessários, tais como manejo ambiental, tratamento e 

recuperações de área, destino de esgotos sanitários, etc, serão de responsabilidade da 

Contratada e serão executados com seu próprio material. 

O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as 

proporções e características das obras. Na escolha do local para instalação do Canteiro de 

Obras deve-se levar em conta os seguintes fatores: 

 condições de acesso; 

 distância ao escritório central; 

 distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão-de-obra 

 e materiais; 

 redes de energia elétrica, de água e de esgoto; 

 meios de comunicação disponíveis. 

O local escolhido e o projeto das instalações do Canteiro de Obras deverão ser 

aprovados pela Fiscalização antes do início dos trabalhos, quando a Contratada deverá 

apresentar uma planta geral com as seguintes indicações: 

 acessos existentes e localizações do terreno; 
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 suprimento de água, energia e telefone; 

 esgotamento sanitário previsto; 

 dimensões e locação das edificações e áreas a serem utilizadas para o 

Canteiro de Obras. 

O escritório da obra deverá conter instalações para a Fiscalização, sendo de 

responsabilidade da Contratada, o fornecimento do mobiliário, a limpeza do local e a 

reposição do material de consumo. 

Caberá à Contratada a responsabilidade da obtenção do terreno para o Canteiro de 

Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos 

e desmobilização do Canteiro de Obras, deixando a área em condições idênticas à 

encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante. 

Opcionalmente, a critério da Fiscalização, a Contratada poderá alugar um imóvel que 

poderá ser utilizado como Canteiro de Obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e 

instalações necessárias previstas para a obra. 

02.01.100 Construções provisórias 

Construção dos barracões e benfeitorias necessários à execução da obra, por conta 

da Contratada. O canteiro de obras deverá ser localizado em área adjacente à obra e seu 

planejamento deverá ser aprovado pela Fiscalização da obra. 

A manutenção e a higienização dos barracões deverão ser feitas por equipe 

especializada em limpeza profissional, treinada e equipada com todos os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) previstos em normas 

regulamentares. 

02.01.101 Execução de Escritório em Canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 
não incluso mobiliário e equipamentos (93207 – Sinapi) 

Será Construído espaço para o gerenciamento administrativo da obra em local 

especificado pela fiscalização. À área destinada ao espaço será de 16 metros quadrados 

(4x4m) do qual deverá seguir o consumo de insumos em consonância a composição do 

SINAPI. 
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A medição será feita por metro quadrado (m²). 

02.01.102 Execução de Almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, incluso prateleiras (93208 – Sinapi) 

Será Construído espaço para o armazenamento de insumos e ferramentas 

destinados a obra em local especificado pela fiscalização. À área destinada ao espaço será 

de 36 metros quadrados (6x6m) do qual deverá seguir o consumo de insumos em 

consonância a composição do SINAPI. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

02.01.400 Proteção e sinalização 

02.01.404 Placas 

02.01.404.01 – Placa da obra em chapa galvanizada (10004 – Sedop) 

Placa prevista com dimensões de 4,4 m x 2,75 m – Fornecimento e instalação em 

local determinado pela Fiscalização. 

Deverá ser confeccionada em chapa metálica plana e galvanizada, número 22 (0,80 

mm de espessura e 6,87 kg/m²). As informações (letras e logomarcas) deverão ser 

impressas em material plástico (poliestireno), recortadas por computador ou corte eletrônico 

para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações 

poderão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se referência ao material plástico, pela sua 

durabilidade e qualidade. 

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à 

integridade do padrão das cores, durante todo o período de sua execução A Figura 1 ilustra 

o modelo de placa a ser seguido. 
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Figura 1 - Modelo de placa de obra. 

 

Fonte: http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-

federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

02.01.500 Mobilização e desmobilização de equipamentos 

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo 

equipamento, material e pessoal necessário à execução dos serviços, cabendo também à 

Contratada a elaboração de layout de distribuição de equipamentos a ser submetido à 

apreciação da Fiscalização. 

Vale salientar que deverão também estar incluída no item mobilização, os custos de 

transporte dos equipamentos, componentes a serem montados e todos aqueles utilizados 

para a implantação das obras. 

Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a 

possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal. A Contratada fará o 

transporte de todo equipamento necessário até o local da obra. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/publicidade/orientacoes-para-o-uso-da-marca-do-governo-federal-arquivos/manual-de-uso-da-marca-do-governo-federal-obras-2019.pdf
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Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras 

será fornecido pela Contratante, cabendo à Contratada todas as providências e encargos 

nesse sentido. 

A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os 

equipamentos usados pela Contratada e só será iniciada após a autorização da 

Fiscalização. 

Para compor o orçamento tanto da mobilização e da desmobilização, tomou-se como 

parâmetro uma frota básica de maquinas e equipamentos para obra de pavimentação e 

terraplenagem sendo transportados de balsa da capital Belém até o município de Limoeiro 

do Ajuru, conforme memorial descritivo. 

02.01.501 Mobilização de equipamentos de terraplenagem e pavimentação 

A medição será feita por unidade (un). 

02.01.502 Desmobilização de equipamentos de terraplenagem e pavimentação  

A medição será feita por unidade (un). 

VIA 01 – TRAVESSA JUSCELINO KUBISTCHEK 

02.02.000 DEMOLIÇÃO 

02.02.100 Demolição convencional 

02.02.180 Pavimentações 

02.02.180.01 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI 97636) 

O serviço compreende a demolição e remoção de pavimento asfáltico nos trechos 

com danos, de acordo relatado no memorial descritivo e representado no projeto de 

pavimentação. 

Será utilizado serra cortadora de asfalto com disco diamantado, pá-carregadeira, 

caminhão basculante, caminhão com carroceria fixa e ferramentas manuais. 

O material escarificado será amontoado em forma de leira, com o auxilio de 

motoniveladora e carregado com pá-carregadeira, em caminhões basculantes. 
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O material escavado será colocado fora ou depositado para uso posterior, em local e 

na forma indicados pela Fiscalização, sendo que os materiais nobres como o revestimento e 

a base granular do pavimento deverão ser depositados em separado para eventual 

utilização, como, por exemplo, uma eventual remoção e substituição de solos moles, a 

critério da Fiscalização. 

A carga será feita de forma manual ou mecânica, com o auxílio de pá-carregadeira, a 

critério da Fiscalização. 

As peças serão depositadas adequadamente em local e na forma indicados pela 

Fiscalização. 

O serviço de remoção de pavimento asfáltico metros cúbicos, (resultante do produto 

da área de remoção efetivamente executada pela espessura da camada removida, sendo 

que neste caso, foi definida uma espessura média de 25 cm de profundidade). 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

02.02.191 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96001) 

Consiste na remoção da camada superficial do revestimento asfáltico pelo método da 

fresagem. Os locais onde ocorrerá esse serviço estão indicados no projeto de pavimentação 

em cada trecho. 

É de responsabilidade da Contratada a mobilização dos equipamentos e pessoal 

para inicio dos serviços, com isolamento dos locais de trabalho, e devida sinalização. É 

necessário promover a segurança de veículos, pedestres e dos próprios operadores do 

equipamento. É também de responsabilidade da Contratada a sinalização de trânsito 

necessária à indicação e orientação do tráfego no local da obra, bem como a sinalização 

indicando a obra em execução (placas de obras, placas de advertência, cones, cavaletes), 

conforme Código de Trânsito Brasileiro em seu Artigo 95, Parágrafo 1º e Anexo II do CTB. 

Cabe à Contratada a desmobilização e limpeza final dos locais dos serviços, com 

remoção de todo o resíduo, sinalização de obras e demais materiais, equipamentos e 

ferramentas utilizadas na execução dos serviços. Gastos com taxas, licenças e 
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regularizações, estacionamento rotativo, nas repartições municipais, concessionárias e 

demais órgãos ficará por conta da Contratada. 

A Contratada deverá possuir equipamento fresador, com os respectivos dispositivos 

de segurança contra disparo de detritos, não sendo admitido utilização de equipamentos 

adaptados. A Contratada deverá substituir as fresas da máquina sempre que necessário, 

devido ao desgaste natural. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

02.02.300 Remoções 

02.02.360 Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição 

02.02.360.03 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (SINAPI 72898) 

Nos serviços de remoção de entulhos, até a distância de 10 km, poderão ser 

utilizados caminhões basculantes com carga e descarga mecanizados, sem distinção do tipo 

de revestimento das rodovias ou ruas. A Contratada deverá efetuar a limpeza diária das 

áreas de serviço e, ao término, entregar os ambientes em condições de uso imediato. 

Os materiais oriundos das demolições que não forem aproveitados nos serviços de 

terraplenagem serão transportados para regiões indicadas pela Fiscalização, 

preferencialmente para o local de bota-fora determinado em projeto, distante 

aproximadamente 7 km do trecho a sofrer intervenção. 

A medição será feita em metro cúbico vezes quilômetro (m³ x km). 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Este serviço compreende a locação de sistemas viários internos e vias de acesso, 

nivelamento do terreno, controle de cotas das camadas acabadas (sub-base, base e 

revestimento), bem como a marcação para execução de sinalização horizontal e vertical da 

via, incluindo os trabalhos de topografia e o fornecimento e aplicação de materiais auxiliares. 
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O nivelamento compreende a implantação de Referências de Nível (RN), o 

estaqueamento do eixo de 20 em 20 m, identificando-se os elementos existentes e níveis 

até os limites do plano cotado (Off-Sets). 

Para a realização deste serviço é imprescindível que a Contratada disponibilize de 

equipe de topografia durante todas as etapas que durarem os serviços de pavimentação. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Após a retirada da camada de revestimento existente, o material da base deverá ser 

escarificada e arada e em seguida compactada obedecendo aos parâmetros normativos. 

O controle tecnológico de aterro será efetuado de acordo com a NBR-5681:1980 e a 

execução do serviço deve seguir os procedimentos detalhados na norma DNIT 108/2009 – 

ES – Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, de agosto de 2009. 

Os materiais serão convenientemente espalhados, umedecidos, homogeneizados e 

compactados até ser atingido o grau de compactação normatizado. 

Só será admitido à utilização de pilões manuais em trabalhos secundários ou em 

locais de difícil manuseio, como em reaterro de valas. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Este serviço compreende o transporte de todo o material oriundo do preparo do 

concreto asfáltico (CBUQ). O volume de material será carregado em caminhões basculantes 

com capacidade de 10 m³ por carga. Caso a Contrata queira utilizar outro equipamento, 

deverá informar com antecedência à Fiscalização, ficando eventuais custos extras por conta 

da Contratada. Utilizou-se nesse item uma distância média de transporte (DMT) de 7 km, 
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para o deslocamento até o local da central de asfalto. O fator de empolamento utilizado foi 

de 1,25. 

Não foram computados nesse item o material oriundo da demolição do pavimento e 

das demais estruturas que se fizerem necessárias na obra. 

Caso a Contratada indique outro local da central de asfalto, caberá à Fiscalização 

aprovar os locais e os materiais a serem utilizados, ficando despesas extras às custas da 

Contratada. 

A medição será feita em metro cúbico vezes quilômetro (m³ x km). 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.103 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (SINAPI 94268) 

 

Definição – Meios Fios: Limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas 

finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da 

erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, 

decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros. Desta 

forma, os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para os 

pontos previamente escolhidos para lançamento. 

Definição – Gerais: Dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos 

terrenos marginais, principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação do 

tráfego como: canteiro central, interseções, obras-de-arte e outros pontos singulares, 

cumprindo desta forma importante função de segurança, além de orientar a drenagem 

superficial. 

Condições gerais: Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão 

executados de acordo com as indicações do projeto. Na ausência de projetos específicos 
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deverão ser utilizados os dispositivos padronizados pelo DNIT, que constam do Álbum de 

Projetos-Tipo de dispositivos de Drenagem. 

Condições específicas: Basicamente os dispositivos de drenagem abrangidos por 

esta Especificação serão executados em concreto de cimento, moldados “in loco” ou pré-

moldados, devendo satisfazer as prescrições. 

Materiais: O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este 

tipo de material, deverá ser dosado racional e experimentalmente para uma resistência 

característica à compressão mínima (fck) min., aos 28 dias de 15 Mpa. O concreto utilizado 

deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 6118/14. 

Equipamentos: Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão 

adequados aos locais de instalação das obras, atendendo ao que dispõem as prescrições 

específicas para os serviços similares. Recomendam-se, como mínimo, os seguintes 

equipamentos: 

 caminhão basculante; 

 caminhão de carroceria fixa; 

 betoneira ou caminhão betoneira; 

 motoniveladora; 

 pá-carregadeira; 

 rolo compactador metálico; 

 retroescavadeira ou valetadeira; 

 máquina automotriz para execução de perfis pré-moldados de concreto de 

cimento ou asfáltico por extrusão. 

A medição será feita por metro linear (m). 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 
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Definição: Parte da via não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito 

de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação e 

outros fins (Código de Trânsito Brasileiro). 

Condições gerais: O passeio deverá ser executado em concreto convencional e ter 

acabamento vassourado, visando assim possuir uma superfície antiderrapante ou lisa 

conforme definição da fiscalização. 

Condições específicas: O concreto utilizado deverá possuir as seguintes 

caraterísticas: 

 Resistência à compressão de concreto – fck > 20 MPa; 

 Espessura da placa para tráfego de pedestres – 8 cm; 

 Base – solo compactado e separado do concreto com lona plástica; 

 Juntas – são executadas em concordância com a modulação de 

estampagem. Devem ser previstas juntas de controle e de execução de obra; 

 Acabamento superficial – vassourado ou liso. 

A medição será feita por metro cubico (m3). 

 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Definição: Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície 

da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir coesão 

superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento 

a ser executado. 

Condições gerais: O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada 

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte 

do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de caracterização 
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exigidos nesta Especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de 

carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois 

eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer, também, indicação clara de sua procedência, do 

tipo e quantidade do seu conteúdo e a distância de transporte entre o fornecedor e o 

canteiro de obra. 

É de responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a 

ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

Condições específicas – Materiais: O ligante asfáltico empregado na imprimação 

pode ser o asfalto diluído CM-30, em conformidade com a norma DNIT. A taxa de aplicação 

“T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada 

experimentalmente na obra. As taxas de aplicação do asfalto diluído usuais são da ordem 

de 0,8 a 1,6 l/m² e da emulsão asfáltica da ordem de 0,9 a 1,7 l/m², conforme o tipo e a 

textura da base. 

Condições específicas – Equipamentos: Para a varredura da superfície da base 

usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação ser executada 

manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser usado. 

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 

asfáltico em quantidade uniforme. 

Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para esse 

fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, 

calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados 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 ajustamento vertical e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante asfáltico. 

O depósito de material asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 

depósito deve ter capacidade para armazenar a quantidade de ligante asfáltico a ser 

aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho. 
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Critérios de medição: Os serviços considerados conformes devem ser medidos de 

acordo com os critérios estabelecidos nesta especificação ou, na falta destes critérios, de 

acordo com as seguintes disposições gerais: 

 A imprimação deve ser medida em metros quadrados, considerando a área 

efetivamente executada. Não devem ser motivo de medição em separado: 

mão-de-obra, materiais (exceto asfalto diluído ou emulsão asfáltica), 

transporte do ligante dos tanques de estocagem até a pista, armazenamento 

e encargos, devendo os mesmos estar incluídos na composição do preço 

unitário; 

 A quantidade de ligante asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos 

valores medidos na pista, em toneladas; 

 Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos 

indicados no projeto; 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 

Definição: Pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre 

superfície de base ou revestimento asfáltico anteriormente à execução de uma camada 

asfáltica qualquer, objetivando promover condições de aderência entre esta e o 

revestimento a ser executado. 

Condições gerais: O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente for inferior a 10 ºC, ou em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada 

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. 

Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte 

do fabricante/distribuidor, certificado contendo os resultados dos ensaios de caracterização 

exigidos nesta Especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de 

carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois 

eventos ultrapassar 10 dias. Deve trazer, também, indicação clara de sua procedência, do 
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tipo e quantidade do seu conteúdo e a distância de transporte entre o fornecedor e o 

canteiro de obra. 

É de responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a 

ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

Condições específicas – Materiais: O ligante asfáltico empregado na pintura de 

ligação deve ser do tipo RR-1C, em conformidade com a Norma do DNIT. 

A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m². antes da 

aplicação, a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 

uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é 

da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Condições específicas – Equipamentos: Para a varredura da superfície da base 

usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, a operação ser executada 

manualmente. O jato de ar comprimido também pode ser usado. 

 

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 

asfáltico em quantidade uniforme. 

Os carros distribuidores de ligante asfáltico, especialmente construídos para esse 

fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, 

calibradores e termômetros com precisão de 1 °C, instalados 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 ajustamento vertical e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante asfáltico. 

O depósito de material asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com 

dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O 

depósito deve ter capacidade para armazenar a quantidade de ligante asfáltico a ser 

aplicada em, pelo menos, um dia de trabalho. 
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Critérios de medição: Os serviços considerados conformes devem ser medidos de 

acordo com os critérios estabelecidos nesta especificação ou, na falta destes critérios, de 

acordo com as seguintes disposições gerais: 

 Pintura de ligação deve ser medida em metros quadrados, considerando a 

área efetivamente executada. Não devem ser motivo de medição em 

separado: mão-de-obra, materiais (exceto emulsão asfáltica), transporte do 

ligante dos tanques de estocagem até a pista, armazenamento e encargos, 

devendo os mesmos estar incluí- dos na composição do preço unitário; 

 Quantidade de ligante asfáltico aplicada é obtida pela média aritmética dos 

valores medidos na pista, em toneladas; 

 Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos 

indicados no projeto; 

 Deve ser descontada a água adicionada à emulsão asfáltica na medição do 

material; 

 Nenhuma medição deve ser processada se a ela não estiver anexado um 

relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 

determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do 

serviço executado. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Definição: é uma mistura normalmente composta de agregado miúdo (areia), 

agregado graúdo (brita), material de enchimento (Filler-cimento ou pó calcário) e ligante 

(CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo), obtido da destilação fracionada do petróleo. A 

mistura dos agregados com o ligante é realizada à quente em uma usina de asfalto e 

transportada, até o local de sua aplicação, por caminhões basculante especialmente 
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equipados onde é lançado por equipamento adequado chamado de vibroacabadora. Após 

seu lançamento, a mistura é compactada por rolos compactadores até atingir a densidade 

especificada em projeto. 

O concreto asfáltico não deve ser distribuído em dias de chuva ou quando a 

superfície a ser pintada apresenta qualquer sinal de excesso de umidade. 

Todo carregamento de asfalto que chegar à obra deve apresentar, por parte do 

fabricante/distribuidor, certificado de análise de resultados dos ensaios de caracterização 

exigidos na Norma DNIT  

É responsabilidade do executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 

destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 

Condições específicas – Equipamentos: Os equipamentos necessários execução dos 

serviços devem ser adequados aos locais de instalação das obras, atendendo ao que 

dispõem as especificações para os serviços. 

Critérios de medição: Os serviços conformes devem ser medidos de acordo com os 

critérios estabelecidos nesta especificação ou, na falta destes critérios, de acordo com as 

seguintes disposições gerais: 

 O concreto asfáltico deve ser medido em toneladas de mistura efetivamente 

aplicada na pista. Não devem ser motivos de medição: mão de-obra, 

materiais (exceto cimento asfáltico), transporte da mistura da usina à pista e 

encargos quando estiverem incluídos na composição do preço unitário; 

 A quantidade de cimento asfáltico aplicada deve ser obtida pela média 

aritmética dos valores medidos na usina, em toneladas; 

 Nenhuma medição deve ser processada se a ela não estiver anexado um 

relatório de controle da qualidade contendo os resultados dos ensaios e 

determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do 

serviço executado. 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

04.05.800 Pintura viária horizontal 
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04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

A Sinalização Horizontal constitui-se na pintura de linhas, setas e dizeres sobre o 

pavimento na linha geral e nas interseções. 

Os serviços de pintura deverão ser executados por máquina de pintura própria para 

sinalização, atendendo aos requisitos de espessura da película úmida de 0,6 mm, 

atendendo ainda as exigências fornecidas pelo fabricante da tinta, e aplicação de 

microesferas de vidro. 

A sinalização deverá ser previamente demarcada, para que seja, o mais possível, 

uniforme no direcionamento, posicionamento e aplicação, e obedecer rigorosamente ao 

projeto de sinalização horizontal fornecido pelo DETRANS, bem como a todos os detalhes e 

aspectos técnicos indicados nas ordens de serviços e nos projetos. 

É de responsabilidade da Contratada a sinalização de trânsito necessária a indicação 

e orientação do tráfego no local da obra/serviço, bem como a sinalização indicando a 

obra/serviço em execução (placas de obras, placas de advertência, cones, cavaletes e 

sinalização noturna), conforme Código de Trânsito Brasileiro em seu Artigo 95, Parágrafo 1º 

e Anexo II do CTB. Cabe o DETRANS estabelecer as interrupções do tráfego, determinando 

as interdições parciais ou totais do tráfego, fixando os horários e a duração em que estes 

poderão ser executados. Nos casos de aplicação da pintura demarcatória em vias de 

intenso tráfego os serviços serão executados no período noturno, nos finais de semana, nos 

feriados ou fora do horário do pico de tráfego, a fim de não perturbar a fluidez destas vias, 

sempre por determinação do DETRANS. 

PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO 

A superfície a ser pintada deve se apresentar seca e livre de sujeira ou qualquer 

outro material estranho (óleos, graxas, etc.) que possa prejudicar a aderência do material ao 

pavimento. Quando a simples varrição ou jato de ar não forem suficientes para remover todo 

o material estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compatível com o 

tipo de material a ser removido, sendo tal serviço de inteira responsabilidade da Contratante. 

PRÉ-MARCAÇÃO 
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Quando a superfície a ser pintada não apresentar marcas existentes que possam 

servir de guias, deve ser feita a pré-marcação antes da aplicação da tinta na via, 

rigorosamente de acordo com as cotas e dimensões fornecidas em projeto. 

APLICAÇÃO 

Na aplicação da sinalização horizontal deve ser utilizado material suficiente, de forma 

a produzir marcas com bordas claras e nítidas e uma película de cor e largura uniformes. As 

tintas devem ser aplicadas de forma que não seja necessária nova aplicação para atingir a 

espessura especificada. Na execução das marcas retas, qualquer desvio dos alinhamentos 

excedendo 0,01 m em 10 m, deve ser corrigido. 

As sinalizações aplicadas deverão ser protegidas durante o tempo de secagem, de 

todo tráfego de veículos, bem como de pedestres. A Contratada será diretamente 

responsável e deve colocar todos os dispositivos necessários para o adequado isolamento 

da área. A execução dos serviços deverá atender ao Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito – Sinalização Horizontal (Resolução 236/2007-CONTRAN); Manual Brasileiro de 

sinalização de Trânsito do Denatran - Sinalização de áreas escolares; e Manual de 

planejamento cicloviário. 

MATERIAIS 

Todo material necessário para execução dos serviços deverá ser fornecido pela 

Contratada. A Contratada deverá depositar o material necessário a execução dos serviços 

em local próprio às suas custas, com as devidas licenças exigidas pela legislação. O 

descarte dos resíduos decorrentes da execução dos serviços deverá ser realizado conforme 

a legislação vigente. 

TINTAS PARA SINALIZAÇÃO 

Tinta para sinalização horizontal à base de resina acrílica. Esta tinta deve atender as 

normas NBR 7396:2011 e NBR 1862:2012 da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, conforme especificação abaixo descrita, para aplicação dentro das exigências 

desta, bem como daquelas fornecidas pelo fabricante. A tinta deve ser fornecida para uso 

em superfície betuminosa. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condições: 
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 Temperatura entre 10° e 40°C; 

 Umidade relativa do ar até 90%; 

A tinta deve ter condições para ser aplicadas por máquinas apropriadas, podendo ser 

adicionado aditivo de, no máximo, 5% de solvente em volume, para acerto da viscosidade; 

A microesfera do tipo premix (NBR 16184:2013) será utilizada na proporção mínima 

de 200 a 250 g/L; 

As microesferas de vidro tipo “Drop on”, serão aplicadas simultaneamente com a 

tinta na proporção de 200 g/L; 

A tinta quando aplicada na quantidade especificada deve recobrir totalmente o 

pavimento; 

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

pavimento; 

A tinta aplicada, após secagem física total deve apresentar plasticidade e 

características de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película 

seca, fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento 

durante o período de vida útil; 

A tinta quando aplicada sobre superfície betuminosa não deve apresentar sangria, 

nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento. 

A medição será feita por metro quadrado (m²). 

VIA 02 – TRAVESSA ONÉSIMO RODRIGUES 

02.02.000 DEMOLIÇÃO 

02.02.100 Demolição convencional 

02.02.180 Pavimentações 

02.02.180.01 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI 97636) 

Idem Item 02.02.180.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.02.300 Remoções 
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02.02.360 Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição 

02.02.360.03 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (SINAPI 72898) 

Idem Item 02.02.360.03 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 

Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 
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04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

VIA 03 – TRAVESSA JOÃO BOMBA. 

02.02.000 DEMOLIÇÃO 

02.02.100 Demolição convencional 

02.02.180 Pavimentações 

02.02.180.01 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI 97636) 

Idem Item 02.02.180.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.02.300 Remoções 

02.02.360 Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição 

02.02.360.03 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (SINAPI 72898) 

Idem Item 02.02.360.03 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.300 Aterro compactado 
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02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 

Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 
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Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

VIA 04 – RUA DAS FREIRAS 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 
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Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

VIA 05 – TRAVESSA ESPERANÇA. 

02.02.000 DEMOLIÇÃO 

02.02.100 Demolição convencional 

02.02.180 Pavimentações 

02.02.191 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96001) 

Idem Item 02.02.191 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.02.300 Remoções 

02.02.360 Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição 

02.02.360.03 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (SINAPI 72898) 

Idem Item 02.02.360.03 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 
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02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 

Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 
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04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

VIA 06 – RUA SANTANA GOMES. 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.200 Cortes 

02.04.204 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (SINAPI 
74154). 

Consiste na execução de escavação da camada de base ou sub-base danificadas. A 

tolerância altimétrica para execução dos serviços de corte deverá ser de ± 1 cm. 

Na execução dos serviços de corte deverão ser observadas as recomendações 

contidas nas Especificações de Serviço DNER-ES 280/97 de Terraplenagem – Cortes, ou 

outra mais atualizada que a tenha substituído. 

Somente devem ser aproveitados na construção dos aterros os materiais que, pela 

classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as 

Especificações constantes do projeto. Constatada a conveniência técnica e econômica de 

reserva de materiais escavados nos cortes, para a confecção das camadas finais de aterro, 

deve ser procedido o depósito dos referidos materiais, para sua oportuna utilização. 

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo da 

Fiscalização, o material excedente dos cortes, que resultaria em bota-foras, poderá ser 

integrado aos aterros, constituindo alargamentos do leito e no adoçamento dos passeios. A 

referida operação deve ser efetuada desde a etapa inicial da construção do aterro. 
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A medição será feita por metro cúbico (m³). 

02.04.204.01  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) (SINAPI 06081). 

Corresponde ao material que será utilizado no aterro da área do passeio e para 

complementação nos serviços de recuperação da camada de base e sub-base conforme 

necessário.  

O controle tecnológico de aterro será efetuado de acordo com a NBR-5681:1980 e a 

execução do serviço deve seguir os procedimentos detalhados na norma DNIT 108/2009 – 

ES – Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço, de agosto de 2009. 

O lançamento do material do aterro será executado em camadas com espessuras 

não superiores a 0,30 m de material solto, medidas rigorosamente por meio de pontaletes. 

Antes do início dos aterros de grande porte, a Contratada apresentará à Fiscalização 

um plano de execução indicando o número de camadas, os equipamentos que serão 

utilizados no espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação, os materiais 

a serem empregados e o controle de qualidade a ser efetuado. 

Nos aterros de pequenas dimensões deverão ser utilizados compactadores manuais 

de pequeno porte, executando-se nesses casos camadas com espessuras de 0,10 m, com 

materiais adequados e devidamente preparada. 

As camadas não deverão ter mais de 0,20 m nem menos de 0,10 m de espessura 

após a compactação adequada. 

Só será admitido à utilização de pilões manuais em trabalhos secundários ou em 

locais de difícil manuseio, como em reaterro de valas 

A medição será feita por metro cúbico (m³). 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 
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02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 

Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 
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VIA 07 – RUA NOVA II. 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.200 Cortes 

02.04.204 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M (SINAPI 
74154). 

Idem Item 02.04.204 Via 06 Rua Santana Gomes. 

02.04.204.01  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) (SINAPI 06081). 

Idem Item 02.04.204.01 Via 06 Rua Santana Gomes. 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.103 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (SINAPI 94268) 

Idem Item 04.05.103 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 



 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 

URBANAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO 
AJURÚ - PARÁ     

 

 

Autor: 

Eng Marcelo dos Santos Valente 

Crea 14.190 D Pa 

42 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 

Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

VIA 08 – RUA ANTONIO MORAES 

02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.204.01  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) (SINAPI 06081). 

Idem Item 02.04.204.01 Via 06 Rua Santana Gomes. 

02.04.300 Aterro compactado 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 
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04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

VIA 09 – RUA MILTON FAYAL. 

02.02.000 DEMOLIÇÃO 

02.02.100 Demolição convencional 

02.02.180 Pavimentações 

02.02.180.01 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. (SINAPI 97636) 

Idem Item 02.02.180.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek 

02.02.300 Remoções 

02.02.360 Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de 
demolição 

02.02.360.03 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (SINAPI 72898) 

Idem Item 02.02.360.03 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS 

02.03.200 De sistemas viários internos e vias de acesso 

02.03.201 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (SINAPI 99064) 

Idem Item 02.03.201 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 
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02.04.000 TERRAPLENAGEM 

02.04.200 Cortes. 

02.04.204.01  ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM) (SINAPI 06081). 

Idem Item 02.04.204.01 Via 06 Rua Santana Gomes. 

02.04.300 Aterro compactado. 

02.04.306 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 (SINAPI 96385) 

Idem Item 02.04.306 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

02.04.400 Transporte, lançamento e espalhamento. 

02.04.405 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (SINAPI 93589). 

Idem Item 02.04.405 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO 

04.05.100 Serviços Preliminares 

04.05.103 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 
30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (SINAPI 94268) 

Idem Item 04.05.103 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.105 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO INLOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 (SINAPI 94991) 

Idem Item 04.05.105 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.400 Imprimações 

04.05.401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 
(SINAPI 96401). 

Idem Item 04.05.401 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019 (SINAPI 96402) 
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Idem Item 04.05.402 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.600 Revestimentos 

04.05.601 Camada de Rolamento 

04.05.601.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(espessura = 5 cm) (SINAPI 95996) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

04.05.800 Pintura viária horizontal 

04.05.820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947) 

Idem Item 04.05.601.01 Via 01 Travessa Juscelino Kubistchek. 

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 

10.05.000 ADMINISTRAÇÃO DE APOIO À OBRA 

10.05.100 Administração local 

10.05.105 Administração local 

 

Compreende todos os gastos da Contratada com serviços administrativos durante o 

período previsto para a execução da obra, considerado como sendo 3 meses. 

A medição será feita por mês. 

 


