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1 APRESENTAÇÃO 

O trabalho a seguir tem por finalidade em descrever as soluções e as 

respectivas metodologias adotadas, bem como as atividades a serem 

executadas para a pavimentação da Rua Indaial, localizada no Bairro Estação, 

no município de Ascurra/SC. 

2 LOCALIZAÇÃO 

O município de Ascurra está localizado no Vale do Itajaí, microrregião 

de Blumenau. Localiza-se a uma latitude 26º57'19" sul e a 

uma longitude 49º22'32" oeste, estando a uma altitude de 88 metros.  

O relevo é constituído de superfícies planas, onduladas e 

montanhas/serras cristalinas, de embasamento cristalino, formação escudo-

cristalino, cujo solo possui fertilidade média e baixa, de textura normalmente 

argilosa e com relevo ondulado e montanhoso, dificultando e restringindo o 

manejo da terra.  

O clima do município, segundo Knoppen, classifica-se como 

mesotérmico úmido, sem estação definida, com verões quentes, 

apresentando uma temperatura média anual de 19,7 graus centígrados e 

uma precipitação total anual entre 1770 e 1799 mm.  

Quanto a hidrografia, o município de Ascurra é banhado pela Bacia do 

Rio Itajaí-Açu, sendo este o seu principal rio e apresenta como seus principais 

afluentes, os Ribeirões Guaricanas e São Paulo. 

 
Imagem 01: Localização de Ascurra em Santa Catarina. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
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A Rua Indaial, está situada no Bairro Estação do município de Ascurra. 

A presente pavimentação tem seu início no final da pavimentação em lajotas 

sextavadas (esquina com a Rua Apiúna) e seu término na ponte (viaduto), 

totalizando uma extensão de 491,0 metros. 

Imagem 02: Localização da Pavimentação 
Fonte: Google Earth. 

3 INFORMAÇÕES DO PROJETO 

Conforme a Secretaria de Administração e Planejamento, a VIA 

PROJETADA tem as seguintes características geométricas:   

 Gabarito total: 14,00 metros;   

 Número de pistas: 01;   

 Pista de rolamento: 8,00 metros de largura (02 faixas de 4,0 

metros); 

 Ciclovia: 2,00 metros;   

 Passeio: 2,00 metros em ambos os lados, quando for possível 

implantar; 

4 ESTUDO TOPOGRÁFICO 

O estudo topográfico para a elaboração do projeto de pavimentação 

da Rua Indaial, foi desenvolvido conforme NBR 13.133/94 (Execução e 

Levantamento Topográfico).  

Por se tratar de uma via com eixo e gabarito bem definidos, fez-se o 

levantamento cadastral da mesma. 
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4.1 METODOLOGIA ADOTADA 

O desenvolvimento dos trabalhos de levantamento topográfico de 

campo consiste no que é normalmente adotado para levantamentos 

realizados por via terrestre, com orientação apoiada em plantas 

aerofotogramétricas e em marcos existentes.   

A partir destas diretrizes efetuou-se o cadastramento dos bordos das 

pistas envolvidas e dos sistemas de drenagem pluvial existentes. Foram 

cadastrados os dispositivos de drenagem das vias, tais como caixas coletoras, 

bueiros e galerias. O registro ordenado dos bordos, cercas, muros e 

edificações existentes na área de interesse do projeto foram efetuados por 

meio de irradiações a partir de pontos do tipo estação, amarrados entre si.    

4.2 RESULTADOS OBTIDOS 

O Estudo Topográfico desenvolvido neste projeto compreende o 

levantamento cadastral da Rua Indaial, localizado entre as estacas 0+0,00 

PP a 24+11,00m PF, totalizando 491,00 metros de extensão. 

5 ESTUDO DE TRÁFEGO 

O estudo de tráfego foi desenvolvido de acordo com as diretrizes da 

IP – 02/2004 – Classificação de Vias da Prefeitura Municipal de São Paulo. O 

objetivo deste estudo é obter a classificação de vias em função do tráfego, 

da geometria e do uso do solo do entorno de vias urbanas. 

5.1 METODOLOGIA ADOTADA 

Para o estabelecimento do parâmetro “N” (número de operações do 

eixo padrão de 80KN), foram estudados os seguintes tópicos:  

 Estimativa das porcentagens mais prováveis de cada tipo de 

veículo de carga na composição da frota, levando-se em conta a 

função preponderante de cada classe da via.  

 Carregamento provável de acordo com cada classe de via.   

Para o cálculo do fator de equivalência de cada tipo de veículo, foram 

utilizados os estudos realizados para a determinação dos fatores de 

equivalência, que constam de:  
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 Estabelecimento de modelos matemáticos, relacionando a carga 

útil às cargas resultantes nos eixos dos veículos. Foram obtidos a 

partir dos dados básicos de cada tipo de veículo (tara, número de 

eixo, limites máximos de carga por eixo, etc.) e confrontados com 

modelos obtidos por regressão linear de alguns levantamentos 

estatísticos disponíveis. A utilização desses modelos conduz à 

determinação dos fatores de equivalência correspondentes a:  

 105% da carga útil máxima;  

 100% da carga útil máxima; 

 75% da carga útil máxima.  

 Estabelecimento de percentuais dos carregamentos para os tipos 

de veículos comerciais componentes da frota, de acordo com as 

características de cada classe de via, sendo calculados os fatores 

de equivalência final e determinados os números “N” indicados no 

quadro abaixo:    
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Ressalta-se que, para o atendimento das condições de uso e de tempo 

de vida útil fixado em projeto, o pavimento deverá ser mantido em suas 

condições de concepção e periodicamente deverão ser efetuadas os serviços 

de manutenção indispensáveis para o perfeito funcionamento da estrutura do 

pavimento. 

5.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Com este estudo determinou-se a classificação da via, o tráfego 

previsto (no ano de projeto) e o número “N” característico conforme o tráfego 

previsto para projeto de 10 anos), sendo:  

 Classificação da via: Via auxiliar/via local  

 Tráfego previsto: Leve   

 “N” característico: 1,00E+05 

6 DRENAGEM PLUVIAL 

O Projeto de Drenagem objetiva definir, detalhar e localizar os 

dispositivos de coleta e condução das águas superficiais que precipitam sobre 

o corpo da via e que são necessários à sua proteção contra a ação das águas. 

Como a rua está implantada há vários anos, ela possui rede de 

drenagem existente, com isso, conforme levantamento planialtimétrico e no 

estudo hidrológico das bacias de contribuição, descrevemos a solução 

proposta:   

 Readequação de bueiros existentes ao longo da via, para captação 

das águas provenientes das bacias de contribuição e/ou, que 

incidem sobre a pista de rolamento de modo a transpor a via.   

 Executar junto aos bueiros: bocas de bueiro, conforme definido em 

projeto e detalhes construtivos.   

6.1 ESTUDO HIDROLÓGIOCO 

A elaboração do Estudo Hidrológico tem como intuito à definição dos 

elementos necessários para o estudo de vazão dos dispositivos de drenagem 

através do dimensionamento hidráulico baseada nas bacias de contribuição 

dos deflúvios em que está inserida a obra.   

Com o propósito de se fazer a seleção das estruturas, lançou-se mão 

de elementos e dados suplementares fornecidos por: 



 

 

 

_____________________________________________________________________ 
                                                                              www.poffoengenharia.com.br 

 
 

 Mapas aerofotogramétricos;  

 Estudos topográficos;  

 Cadastros dos bueiros existentes;  

 Inspeções de campo;  

6.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Na “Planilha de Orçamento” são apresentados todos os quantitativos 

para complementação da drenagem pluvial, descriminados por serviços 

previstos para a VIA PROJETADA.   

No “Volume II – Projeto de Drenagem” apresentamos as plantas e os 

detalhes construtivos para complementação de drenagem pluvial da obra. 

7 PROJETO GEOMÉTRICO 

Desenvolveu-se o Projeto Geométrico a partir do estudo topográfico 

elaborado e em conjunto com as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor do 

município de Ascurra/SC. 

7.1 METODOLOGIA ADOTADA 

O Projeto Geométrico da via para instalação do gabarito teve como 

premissa manter sempre dentro possível o eixo da via existente, que já se 

encontra consagrado. Efetuando-se os alargamentos necessários para 

implantação do gabarito projetado, procurando definir o melhor traçado.   

Quanto ao perfil longitudinal da via foi adotado como premissa manter 

essencialmente o mesmo greide, somente efetuando alterações por motivos 

técnicos e alargamentos necessários para atingir o gabarito projetado. 

7.2 DADOS DE PROJETO 

Conforme a Secretária de Administração e Planejamento, a VIA 

PROJETADA tem as seguintes características geométricas:   

 Gabarito total: 14,00 metros;   

 Número de pistas: 01;   

 Pista de rolamento: 8,00 metros de largura (02 faixas de 4,0 

metros); 

 Ciclovia: 2,00 metros;  
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 Passeio: 2,00 metros em ambos os lados, quando for possível 

implantar; 

7.3 RESULTADOS OBTIDOS 

No Volume II, está apresentado graficamente o Projeto Geométrico, 

e o Perfil Longitudinal. 

8 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que 

serão utilizados na composição das camadas constituintes do pavimento, 

determinando suas espessuras, estabelecendo as seções transversais tipo da 

plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos de serviços e materiais 

referentes à pavimentação.   

A estrutura do pavimento deverá atender as seguintes 

características:  

 Proporcionar conforto ao usuário que irá trafegar pela via; 

 Resistir e distribuir os esforços verticais oriundos do tráfego; 

 Resistir aos esforços horizontais; 

 Ser impermeável, evitando que a infiltração das águas superficiais 

venha a danificá-la; 

8.1 PROCEDIMENTO ADOTADO 

Com base no estudo de tráfego da via projetada, a solução adotada 

para definir a estrutura do pavimento é descrita itens a seguir:   

 Atualmente a via não apresenta pavimento; 

 A via apresenta um índice de suporte (ISC) de 5,90% existentes;  

Para efeitos de dimensionamento adotou-se que o subleito e a 

camada de reforço de subleito existente apresentam um índice de suporte 

equivalente a 6% e 12% respectivamente.   

8.2 PAVIMENTO PROPOSTO 

Para definição da camada estrutural estamos usando a instrução 

normativa “IP-05 Instrução para dimensionamento de Pavimentos flexíveis”, 

a qual conforme quadro abaixo resume os principais parâmetros de 
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classificação das vias urbanas. Para a camada estrutura doa emboques, cujo 

quais incidem um trafego leve, onde com base no quadro abaixo proveniente 

da normativa PI-05 estamos adotando um número equivalente de operações 

- “N” de tráfego correspondente: 

𝐍 =  𝟏𝐱𝟏𝟎𝟓 

 

Para a definição das diversas camadas constituintes do pavimento foi 

desenhado utilizando o Método de dimensionamento de Pavimentos Flexíveis 

do Eng. Murillo L. de Souza, conforme revisão de 1981.    

A fixação da espessura mínima a adotar para os revestimentos 

betuminosos é de vital importância no desempenho do pavimento quanto a 

sua duração em termos de vida de projeto e, é um dos pontos em aberto na 

engenharia rodoviária, seja para proteger a camada próprio revestimento por 

esforços repetidos de tração na flexão.   

As espessuras a seguir recomendadas visam, especialmente, as bases 

de comportamento puramente granular:  
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O dimensionamento pressupõe que está assegurada uma drenagem 

superficial adequada, bem como, um conveniente rebaixamento do lençol 

d’água, a pelo menos 1,50 m abaixo do greide de regularização.  

Assim sendo para “N” típico de 1,00E+05 

Ocorrendo materiais com índice de suporte (ISC) abaixo de 3% e 

expansão acima de 2%, recomenda pelo menos 50 cm de espessura abaixo 

da superfície substituição por materiais selecionados.  

O Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis vale com 

auxílio do qual se obtém a espessura total do pavimento, em função do 

número N e do valor do ISC característico.   

 

Gráfico 01: ábaco para dimensionamento de pavimentos flexíveis- DNER (1981) 

Determinadas as espessuras Hm, Hn , H20 pelo gráfico característico 

do método, e R pela tabela do item D, as espessuras da base (B) , sub base 

(h20) e reforço do sub leito (hn) , são obtidas pela resolução sucessiva das 

seguintes inequações:   

R KR + B KB > = H20 

R KR + B KB + h20 KSB > = Hn 

R KR + B KB + h20 KSB + hn Kref > = Hm 
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Em síntese o pavimento deverá apresentar a seguinte constituição:  

 Estaca 0+0,00 PP a 24+11,00m PF:  

o Sub-base com rachão: e= 25cm;  

o Base estabilizada granulometricamente: e= 15cm;  

o Camada de rolamento CBUQ: e= 5cm;    

8.3 RESULTADOS OBTIDOS 

Apresentamos neste caderno a planilha de quantidades com todos os 

quantitativos de pavimentação, discriminados por serviços previstos para a 

via.  

No “Volume II – Projeto de Execução” apresentamos as seções tipo 

de pavimentação da pista. 

9 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

É definida nessa etapa as seções transversais de corte e aterro para 

a devida regularização do subleito que receberá a camada estrutural do 

pavimento. 

9.1 METODOLOGIA ADOTADA 

A Rua Indaial possui o seu subleito consolidado. Com isso, o projeto 

de terraplenagem consiste na implantação de um reforço sobre o subleito 

existente. 

Logo, deverão ser executadas as seguintes etapas de serviços de 

terraplenagem: 

 Subleito: Por se tratar de uma estrada já existente, o subleito 

apresenta um superfície irregular devido ao próprio uso e aos 

serviços de conservação: 

o Regularização do Subleito: é o serviço destinado conformar o 

subleito transversalmente, através de cortes/rebaixo para a sua 

devida regularização;  

o Remoção de solo: remover os solos que apresentarem baixa 

capacidade de suporte (CBR < 3%) e expansão acima de 1%; 

o Transporte de materiais: transportar os materiais removidos 

para “bota-fora” devidamente licenciado e autorizado. Quando 

possível utilizar esse material para o aterro de passeios; 
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 Reforço do Subleito: Camada estabilizada granulometricamente, 

executada sobre o subleito devidamente compactado e 

regularizado, utilizada quando se torna necessário reduzir 

espessuras elevadas da camada de sub-base, originadas pela baixa 

capacidade de suporte do subleito: 

o Material Granular (Rachão): executar uma camada de 25 cm 

com material granular sob o subleito devidamente compactado; 

 Base: Camada de pavimentação destinada a resistir aos esforços 

verticais oriundos dos veículos, distribuindo-os adequadamente à 

camada subjacente, executada sobre a sub-base, subleito ou 

reforço do subleito devidamente regularizado e compactado: 

o Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, mistura 

de solos e materiais britados ou escória; 

o Execução de base com 15 cm de espessura sobre subleito 

devidamente regularizado e compactado; 

9.2 RESULTADOS OBTIDOS 

Os serviços relativos à Terraplenagem estão descriminados por item 

na “Planilha de Orçamento”. 

10 OBRAS COMPLEMENTARES 

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal as 

demolições/realocações/construções das cercas e muros que interfiram no 

alinhamento dos passeios e a implantação dos serviços necessários para 

revestimento dos passeios em concreto, visando atender as normas de 

acessibilidade aos pedestres.  

Desta forma os serviços previstos para o item são os seguintes:  

 Implantação de meios-fios junto aos bordos, prevendo conforme a 

necessidade os rebaixos junto aos acessos;   

 Aterro e compactação dos passeios utilizando material 

reaproveitado do rebaixamento da rua; 

 Espalhamento de camada de pó de brita no passeio; 

 Implantação de duas (02) Travessias Elevadas;   
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Em relação à remoção e realocação dos postes de rede elétrica a 

PREFEITURA deverá encaminhar solicitação, apresentando projeto, para o 

órgão competente para obter licenciamento/autorização para realização do 

serviço.   

10.1 METODOLOGIA ADOTADA 

Apresentamos na “Planilha de Orçamento” todos os quantitativos dos 

serviços correspondentes às obras complementares previstas.   

No “Volume II - Projeto de Sinalização” está apresentada a planta e 

a seção tipo de obras complementares, bem como os detalhes tipo 

construtivos 

11 PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e 

dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir 

sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior 

segurança dos veículos, ciclistas e pedestres que nela circulam.   

11.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal abrange as marcações feitas no pavimento 

como geometria, cores, posições e refletorização adequadas. Tem como 

função organizar o fluxo de veículos, ciclistas e pedestres; controlar e orientar 

os deslocamentos em situação com problemas de geometria, topografia ou 

frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, 

advertência ou indicação.  

Estão contidas nesta categoria todas as faixas e indicações descritas 

diretamente sobre a via com intuito de orientar e/ou direcionar o tráfego 

incidente sobre as vias projetas.   

11.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas 

refletivas verticais, com posicionamento e dimensões definidas, transmitindo 

mensagens, símbolos e/ou legendas normalizadas. Seu objetivo é a 

regulamentação das limitações, proibições e restrições que governam o uso 

da via urbana.  
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As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que 

permitam sua imediata visualização e compreensão, observando-se 

cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e posição.   

11.3 RESULTADOS OBTIDOS 

Apresentamos na “Planilha de Orçamento” todos os quantitativos de 

sinalização, descritos por serviços previstos para implantação da Rua Indaial.   

Todos os dispositivos de sinalização deverão ser executados conforme 

detalhes tipo apresentados no “Volume II – Projeto de Sinalização”. 

12 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 

1.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Este item tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente 

em nível dos procedimentos, a serem observados na execução de obras e 

serviços.   

a) Equipamentos de Proteção Individual - EPI  

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a 

FISCALIZACAO pertencente ao quadro funcional da CONTRATANTE estão 

devidamente autorizados a interditar obras e suspender serviços, sempre que 

forem constatadas infrações a segurança no trabalho, inclusive quanto a 

obrigatoriedade no uso de EPI.   

A CONTRATADA e obrigada a fornecer os EPIs necessários e 

adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 

completa proteção contra os riscos de acidentes e danos a saúde dos 

trabalhadores, conforme determina a Norma Regulamentadora n° 6 da 

Portaria n° 3214, de 08/06/78 e suas alterações, da Lei n° 6514 de 22/12/77, 

que modificou o Cap. V do Título II - CLT.   

A CONTRATADA e obrigada a adquirir somente equipamentos 

aprovados pelo Ministério do Trabalho, portadores de Certificado de 

Aprovação – CA, Certificado de Registro de Fabricante – CRF e Certificado de 

Registro do Importador – CRI; treinar o trabalhador quanto ao seu uso 
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adequado; tornar obrigatório seu uso; substitui-lo quando danificado ou 

extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.   

Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de 

tamancos, chinelos ou sandálias; o capacete e o calçado de segurança são de 

uso obrigatório a todas as pessoas que estiverem na área de frente de 

trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário.  

b) Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC  

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de 

proteção coletiva destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a 

preservar a integridade física de empregados, de terceiros e do meio 

ambiente, estando à obra ou serviço em andamento ou não e em 

conformidade com as Normas Regulamentadoras n.º 10, 12, 18, 23 e 26 da 

Portaria n.º 3214, de 08/06/78 e suas alterações, da Lei n.º 6514 de 

22/12/77, que modificou o Capítulo V do Título II da CLT.   

c) Sinalização  

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, 

logradouros públicos, e outros, que ofereçam possibilidade de risco a 

terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e isolamentos 

através de barreiras, tapumes, cercas, muros, grades, placas indicativas e de 

advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalização luminosa elétrica 

ou outros, conforme a natureza do trabalho e do local.   

d) Diário de Obra  

A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e ou frente 

de trabalho o diário de obras, em locais de livre acesso, afim de que, a 

CONTRATANTE possa em qualquer momento, registrar as ocorrências que 

julgar necessária.   

e) Equipamentos e ferramentas  

A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os 

equipamentos mínimos previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas 

vezes quanto necessário, sem ônus para a PREFEITURA MUNICIPAL.   
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Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, 

há necessidade de equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a 

tal complementação, sem ônus adicional para a PREFEITURA MUNICIPAL.   

A PREFEITURA MUNICIPAL poderá impedir a operação de qualquer 

equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições 

exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retirá-

lo do canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE.  

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, 

sendo proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas 

defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos ou 

serem substituídas.   

f) Medições  

Em relação à medição dos serviços executados seguir os seguintes 

critérios: 

 Os serviços serão medidos com base no Manual de Controle de 

Qualidade intitulado como “Especificações Gerais para Obras 

Rodoviárias”; 

  Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos 

estabelecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL ou pelas especificações 

vigentes terá que ser corrigido, complementados ou refeitos;  

 Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, 

ou seja, atender as especificações técnicas do DEINFRA/SC, DNIT 

e ABNT ou aprovação da PREFEITURA MUNICIPAL;  

 A medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória 

de Cálculo anexando às planilhas de volumes e áreas dos serviços 

realizados, incluindo croquis de localização, para melhor 

detalhamento físico e planilhas de quantidades dos serviços 

executados anexados ao da licitação da obra, bem como o diário 

de obra do período em questão.  

A CONTRATADA deverá anexar junto a Medição Final, quando 

necessário e ou solicitado pela PREFEITURA MUNICIPAL, o “As Built” da obra.  
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13 ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO   

13.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados da 

Rua Carl Reinke deverá estar em conformidade com as especificações e 

orientações estabelecidas pelo DNIT, DEINFRA, ABNT e PREFEITURA 

MUNICIPAL.   

A contratada deverá ter equipe de topografia em campo por período 

integral na obra, garantindo a implantação do projeto previsto, 

acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços 

relacionados à mesma.   

13.1.1 Placa da Obra 

A placa da obra deverá ser em chapa metálica, com 3,00 m², com as 

informações da obra conforme o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal;  

A apropriação dos serviços será por metro quadrado.   

 

13.1.2 Serviços Preliminares 

Compreende a retirada das boca de lobo existentes que incidem na 

área projetada para implantação da drenagem projetada.  

A carga e descarga do material removido, o qual deverá ser 

depositado em caçambas estacionárias para posterior coleta e transporte 

para aterro de resíduo devidamente licenciado autorizado e licenciado.  

Medição: por metro linear de tubo arrancado/removida 

13.1.3 Terraplenagem 

Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de 

subleito (c/trator esteiras 160HP)  

Define-se material de 1ª categoria aquele composto por solo, em 

geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com Ø ≤15 cm, com 

qualquer teor de umidade.  Este serviço consiste no corte de material 

necessário para efetuar a implantação da nota de serviço de terraplenagem 

para implantação do gabarito projetado.   

A execução deste serviço compreende a escavação e transporte de 

material, constituinte do terreno natural ao longo do eixo da via que incidem 
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na limites da marcação dos off-sets, os quais estão referenciados pelas cotas 

do greide projetado de terraplenagem e definem o gabarito da via projetada.  

As operações de alargamento e rebaixamento e execução dos 

emboques devem ser efetuadas com escavadeira hidráulica, motoniveladora 

e ou equipamento mais apropriado para realização do serviço.   

Carga mecanizada e remoção de material excedentes com transporte até 1 

Km  

O material escavado e não reaproveitado será depositado em um bota 

fora, local este determinado pela fiscalização, transporte deste material será 

de até um quilômetro.  

A apropriação dos serviços será por metro cúbico   

13.1.4 Drenagem 

Adequação Boca de Lobo existente. 

Serão realizadas as adequações das bocas de lobo existentes. A 

apropriação dos serviços será por unidade. 

13.1.5 Pavimentação 

Regularização de greide e compactação de Subleito a 100% do PN  

Regularizar e compactar conforme cotas e larguras do projeto (ver 

secção tipo);  

Executar marcação topográfica de modo a permitir o uso de 

equipamentos mecânicos de regularização e compactação;  

Aplicar índice de suporte Califórnia - ISC (método DNER-ME 47-64);  

Não tolerar índice de expansão dos materiais superiores a 2%;  

Obter um grau de compactação de no mínimo 100% do proctor 

normal;  

O teor de umidade deverá ser no máximo ± 2% da umidade ótima 

obtida pelo ensaio de caracterização a ser executado pela construtora e 

supervisionado pela fiscalização;  

A apropriação dos serviços será por metro quadrado do serviço 

executado. 

Sub-base de saibro (rachão), estabilizado granulometricamente, 

considerando regularização de greide e compactação - esp.: 20cm    
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Este serviço consiste na aplicação da camada granular de pavimento 

executada sobre o subleito existente tratado devidamente compactado e 

regularizado.   

A sub-base de rachão (pedra pulmão) é constituída por produto 

resultante de britagem primaria de rocha sã onde possuem diâmetro máximo 

de 100 mm. Devendo ser aplicado camada de bloqueio constituído por 

produto de britagem consistindo na mistura de aproximadamente 50% de 

material com granulometria entre 19 mm a 9,5 mm e 50% com granulometria 

entre 9,5 mm e 0,0 mm em volume.   

 A execução da camada de sub-base compreende operações de 

espalhamento do agregado com motoniveladora referenciado as larguras de 

projeto, lançamento do material de enchimento.   

Base com brita graduada, compactada, considerando aplicação usinagem e 

transporte - esp.: 15cm  

Este serviço consiste na aplicação de camada granular de pavimento 

executada sobre a sub-base de pedra pulmão devidamente espalhada e 

compactada.   

A brita graduada é composta material britado misturado em usina 

apropriado, constituída por composição granulométrica que atenda as 

condições de tráfego a qual é submetida conforme faixas do DNIT.   

A execução da base compreende operações de mistura e 

pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista 

ou na central de usinagem, bem como espalhamento, compactação e 

acabamento na pista devidamente preparada na largura de projeto e nas 

quantidades necessária para atingir a espessura de projeto.   

O material utilizado para a confecção da base deverá apresentar 

Índice Suporte Califórnia (DNER-ME 049/94) superior a 60% e expansão 

máxima de 0,5%, com energia de compactação ≥100%.   

Executar o controle geométrico permitindo as seguintes tolerâncias: 

±10 cm para a largura da plataforma; ±2 cm em relação às cotas do greide 

projeto.   
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Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: 

motoniveladora, rolos compactadores, grade de discos e carro tanque 

distribuidor de água.   

Este serviço será medido em metros cúbicos de material espalhado e 

compactado na pista, conforme seção transversal do projeto.   

Imprimação da base CM-30   

Tem por finalidade aumentar a coesão da superfície da base pela 

penetração do material betuminoso empregado, além de promover condições 

de aderência entre a base e o revestimento CBUQ (no mínimo l,5 cm de 

penetração).  

Aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa em toda superfície 

da base, antes da aplicação do impermeabilizante, removendo as partículas 

de pó ou material nocivo (corpo orgânico);  

 Aplicar ligante do tipo CM-30 (PEB-651 da ABNT) asfalto diluído de 

cura média, com taxa de aplicação igual a 1,2 litros/m2, considerando 

absorção máxima da camada em 24 horas;  

Durante a aplicação deve ser coletadas amostras do material, em 

recipiente apropriado (bandeja) de modo a permitir a medição da taxa de 

consumo, para evitar excesso de material lançado (exudação);  

A aplicação deve ser através de equipamentos mecânicos do tipo 

caminhão espargidor munido de bomba reguladora de pressão e sistema 

completo de aquecimento, tacômetros, termômetros e espargidor manual;  

Não será permitido o trafego na área imprimida. Em casos de extrema 

necessidade liberar uma faixa de trânsito após 24 horas de aplicação, desde 

que protegida por uma camada fina de areia;   

Remover a areia e usar pintura de ligação com RR-2C antes da 

aplicação do revestimento asfáltico (CBUQ);  

Apropriar os serviços executados em metros quadrados, considerando 

a área imprimada medida em campo pela topografia, tendo como referência 

à secção do projeto geométrico (ver secção tipo do projeto).   

Pintura de ligação RR-2C   
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Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a 

superfície anterior com o objetivo de permitir condições de aderência entre a 

camada anterior e o revestimento asfáltico a ser executado.  

Aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa ou jato de ar 

comprimido em toda a superfície da base antes da aplicação do 

impermeabilizante, removendo as partículas de pó e/ou desagregadas.   

Aplicar o ligante com caminhão tipo expargidor, especialmente 

constituído para este fim, provido de dispositivos de aquecimento, 

calibradores e termômetros. A taxa de aplicação adotada é de 0,50 litros/m².   

Deve-se aplicar o ligante na pista e deixá-la sempre que possível 

fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em meia pista.   

Durante a aplicação efetuar a coleta de material em recipiente 

apropriado de modo a permitir a medição da taxa de consumo, sendo que a 

tolerância admitida da taxa do ligante definida em projeto e ajustada 

experimentalmente no campo será de ±0,2 l/m².   

A pintura será medida através da área efetivamente executada em 

metros quadrados de acordo com o projeto.   

Fabricação, transporte e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ) 5cm.  

Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas 

camadas que compõem o pavimento das intempéries climáticas além de 

proporcionar conforto e segurança aos transeuntes. E parte integrante da 

composição final do pavimento e responsável direto pela estabilidade final do 

leito pavimentado.  

Após a liberação, pela fiscalização, da base imprimida e após a 

aplicação da pintura de ligação, será possível iniciar a implantação da camada 

de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), espessura= 5 cm;  

A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina 

apropriada de agregados minerais, graduado por material de enchimento 

(filler ou areia) espalhados e comprimidos a quente;  

A camada empregada será de 5 cm após a compactação final, a ser 

aplicada ao longo da área imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;  
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O traço do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora 

considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e 

qualificada conforme especificação do manual de pavimentação do DNER;  

O cimento asfáltico a ser empregado é o CAP-50/70 especificado na EB-78 da 

ABNT: 

Caberá a fiscalização o controle de Qualidade e supervisão final do 

resultado apresentado pela construtora;  

O lançamento da camada deve ser referenciado pela marcação 

topográfica conforme larguras projetadas, distribuídas em acabadora 

automotriz capaz de espalhar e conformar dentro das especificações pré 

estabelecidas;  

A compressão da camada deverá ser efetuado por rolos pneumáticos 

e rolos liso compressores tipo tandem;  

A densidade e temperatura para execução, transporte, acabamento e 

compactação serão definidos no projeto do traço da mistura conforme 

especificações contidas no manual de pavimentação do DNER-PRO 13/79;  

A apropriação dos volumes executados será por toneladas, medidos 

pela secção geométrica executada de conformidade com os projetos, mais a 

densidade do material (o valor da densidade será definido pelo traço da 

mistura).  

I. Características dos Materiais  

Os materiais podem ser obtidos comercialmente ou extraídos de 

pedreiras autorizadas e licenciadas.  

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são o agregado 

graúdo, o agregado miúdo e o ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às 

Normas pertinentes, e às especificações aprovadas pelo DNIT.  

Características dos materiais empregados:   

 Cimento asfáltico: derivado do petróleo tipo CAP 50/70; 

 Agregado graúdo: pode ser pedra britada, escória, seixo rolado 

preferencialmente britado com desgaste Los Angeles igual ou 

inferior a 50% (DNER-ME 035); índice de forma superior a 0,5 
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(DNER-ME086); c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNERME 

089);  

 Agregado miúdo: miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de 

ambos; suas partículas individuais devem ser resistentes, estando 

livres de torrões de argila e de substâncias nocivas; devem 

apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%.  

a) Composição da mistura  

A composição do concreto asfáltico deve satisfazer aos requisitos do 

quadro seguinte com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à 

granulometria (DNER ME 083) e aos percentuais do ligante asfáltico 

determinados pelo projeto da mistura. Neste projeto a faixa utilizada é a “C”.  

 

As porcentagens de ligante se referem à mistura de agregados, 

considerada como 100%. Para todos os tipos a fração retida entre duas 

peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.   

Devem ser observados os valores limites para as características 

especificadas no quadro a seguir: 
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As misturas devem atender as especificações da relação 

betume/vazios ou aos mínimos de vazios do agregado mineral, dados pela 

seguinte tabela: 

 

II. Equipamentos   

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão 

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

especificações para os serviços.  

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos:  

Depósito para ligante asfáltico:  

 Os depósitos para o ligante asfáltico devem possuir dispositivos 

capazes de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas em norma 

supracitada.   

 Silos para agregados e usina para misturas asfálticas; 

 Caminhões basculantes para transporte da mistura;  

 Equipamento para espalhamento e acabamento tipo 

pavimentadora automotriz (vibroacabadora), capaz de espalhar e 

conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento;   
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 O equipamento para a compactação deve ser constituído por rolo 

pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório.   

13.1.6 Obras Complementares 

Compactação mecânica, sem controle 

Para a execução do passeio, deverá ser feito o aterro com material 

de 1ª categoria oriundo da regularização do subleito, remoção de solos 

inservíveis e escavação de vala) que não estejam saturados ou com material 

orgânico. Efetuar o espalhamento manualmente (pás e enxadas) e 

compactação utilizando placas vibratórias atingindo as cotas do meio-fio 

implantado.   

Assentamento de guia (meio-fio): 

As guias de meio-fio externo têm por objetivo servir de elemento de 

contenção das camadas que compõem o pavimento e das camadas que 

compõem os passeios públicos, bem como servir de anteparo de escoamento 

das águas pluviais, impedindo que as mesmas avancem sobre os passeios.  

O meio-fio serão pré-moldados, deverão ser colocados nas bordas da 

pista, de forma a definir a pista a ser pavimentada;  

Os meios-fios serão concretados seguindo a linha das bordas da pista 

definida pela topografia;  

Nas entradas de acesso de veículos (garagens e estacionamentos 

privados) e rampas de acessibilidade de acesso ao passeio, o meio-fio deverá 

ser rebaixado;  

A apropriação dos serviços executados será por metro do serviço 

executado   

FAIXA DE TRAVESSIA ELEVADA: 

Pintura de ligação RR-2C   

Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a 

superfície anterior com o objetivo de permitir condições de aderência entre a 

camada anterior e o revestimento asfáltico a ser executado.  

Aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa ou jato de ar 

comprimido em toda a superfície da base antes da aplicação do 

impermeabilizante, removendo as partículas de pó e/ou desagregadas.   
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Aplicar o ligante com caminhão tipo expargidor, especialmente 

constituído para este fim, provido de dispositivos de aquecimento, 

calibradores e termômetros. A taxa de aplicação adotada é de 0,50 litros/m².   

Deve-se aplicar o ligante na pista e deixá-la sempre que possível 

fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em meia pista.   

Durante a aplicação efetuar a coleta de material em recipiente 

apropriado de modo a permitir a medição da taxa de consumo, sendo que a 

tolerância admitida da taxa do ligante definida em projeto e ajustada 

experimentalmente no campo será de ±0,2 l/m².   

A pintura será medida através da área efetivamente executada em 

metros quadrados de acordo com o projeto.   

Fabricação, transporte e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 

(CBUQ) 10cm.  

Tem por objetivo revestir a base imprimada, protegendo as diversas 

camadas que compõem o pavimento das intempéries climáticas além de 

proporcionar conforto e segurança aos transeuntes. E parte integrante da 

composição final do pavimento e responsável direto pela estabilidade final do 

leito pavimentado.  

Após a liberação, pela fiscalização, da base imprimida e após a 

aplicação da pintura de ligação, será possível iniciar a implantação da camada 

de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), espessura= 10 cm;  

A camada empregada é resultante da mistura a quente em usina 

apropriada de agregados minerais, graduado por material de enchimento 

(filler ou areia) espalhados e comprimidos a quente;  

A camada empregada será de 10 cm após a compactação final, a ser 

aplicada ao longo da área imprimida em todo o trecho do projeto geométrico;  

O traço do material deve ser desenvolvido por técnicos da construtora 

considerando amostras da areia e brita do local de fornecimento, projetada e 

qualificada conforme especificação do manual de pavimentação do DNER;  

13.1.7 Sinalização 

Os serviços de sinalização deverão atender as especificações do DNIT 

e estar em conformidade com o Código de Transito Brasileiro (Lei nº 9.503 
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de 23 de setembro de 1997 e Lei nº 9.602 de 21 de janeiro de 1998) e com 

as respectivas Normas e Regulamentações do CONTRAN.    

Pintura linha dupla ciclovia - LBO cor branca e vermelha 

Após a execução da pavimentação asfáltica, marcar os bordos da via 

com uma linha contínua na cor branca com largura de 12 cm, sendo sua 

colocação a 2,00m do limite lateral da pista de rolamento, de acordo com o 

projeto, com material específico e normatizado para este fim; A apropriação 

dos serviços será por metro quadrado   

Pintura linha contínua - LFO-1 cor amarela  

A LFO-1 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço 

disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a 

ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois 

sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro. Serão pintadas linhas simples 

contínuas na cor amarela com largura de 12 cm, com material específico e 

normalizado para este fim, de acordo com o projeto; A apropriação dos 

serviços será por metro quadrado.   

Pintura linha simples seccionada - LFO-2 cor amarela  

A LFO-2 divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço 

disponível para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem 

e os deslocamentos laterais são permitidos. Serão pintadas linhas simples 

seccionadas na cor amarela com largura de 10 cm, com material específico e 

normalizado para este fim, de acordo com o projeto; A apropriação dos 

serviços será por metro quadrado.   

Faixa de Travessia de Pedestres – FTP-1 – Zebrada  

A FTP delimita a área destinada à travessia de pedestres e 

regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos em relação aos veículos. 

A largura das linhas é de 0,40m e a distância entre elas de 0,60m, sendo 

utilizado a extensão de 3,0m.  

A apropriação dos serviços será por metro quadrado.  
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Tachão refletivo bidirecional 

Na faixa que delimita a ciclovia com a pista de rolamento, serão 

colocados tachões bidirecionais ao longo da faixa, conforme projeto de 

sinalização. 

Placa de regulamentação R-19 - (Velocidade máxima permitida) – Totalmente 

Refletiva  

A velocidade máxima da via deverá ser de 40 km/h; As placas de 

sinalização serão de acordo com as normas de segurança de trânsito, com pé 

metálico em tubo de aço Ø50 mm, galvanizado a fogo, e fixado no solo com 

sapata em concreto com dimensões mínimas de 30 x 30 x 40 cm; A 

apropriação dos serviços será por metro quadrado.   

Placa de advertência A-32b - (Passagem sinalizada de pedestres) – 

Totalmente Refletiva  

Serão colocadas na via a ser executada indicando a existência de local 

sinalizado com faixa de travessia de pedestres, conforme indicado no projeto; 

As placas de sinalização serão de acordo com as normas de segurança de 

trânsito, com pé metálico em tubo de aço Ø50 mm, galvanizado a fogo, e 

fixado no solo com sapata em concreto com dimensões mínimas de 30 x 30 

x 40 cm; A apropriação dos serviços será por metro quadrado.  

Placa de advertência AM-05 e AM-06 (Faixa de Pedestres) – Totalmente 

Refletiva  

Juntamente com as placas indicando a passagem de pedestres, será 

colocada uma placa indicando advertindo a distância da travessia elevada.  
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14 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
Foto 01: Início de trecho a ser pavimentado (25/05/2017). 

 

 
Foto 02: Esquina da Rua Indaial com a Rua Apiúna (25/05/2017). 

 

 
Foto 03: Via com eixo e subleito bem definidos (25/05/2017). 
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Foto 04: Via com eixo e subleito bem definidos (25/05/2017). 

 

 
Foto 05: Via com eixo e subleito bem definidos (25/05/2017). 

 

 
Foto 06: Drenagem implantada na via (25/05/2017). 
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Foto 07: Drenagem implantada na via (25/05/2017). 

 

 
Foto 08: Drenagem implantada na via (25/05/2017). 

 

 
Foto 09: Drenagem implantada na via (25/05/2017). 
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15 MEMORIAL DE CÁLCULO 

 

 

  

Estacas 
Extenção a 

Pavimentar (m) 

Área de Pista 

(m²)

Rua Indaial E0+0,00 a E24+11,00 491,00 4910,00

Concordância (Rua Apiúna) 72,50

491,00 4982,50

10,00

2,00

2,00

14,00

Prefeitura Municipal de Ascurra DMT médio 2,00

2,00

DMT médio 5,00

5,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Total: 3,00 m²

Localização Largura (m) Altura (m) Área (m²)

E0+0,00 a E24+11,00 2,00 1,50 3,00

1.2 Topógrafo Total: 10,00 h

1.3 Auxiliar de Topógrafo Total: 10,00 h

2 TERRAPLENAGEM

2.1 Escavação mecânica de mat. 1ª categoria (Corte - Sub-leito) Total: 1245,63 m³

Localização Extenção Largura (m) Altura Média (m) Volume (m³)

E0+0,00 a E24+11,00 491,00 10 0,25 1.227,50   

Concordância A = 72,50 0,25 18,13        

2.3 Carga, manobra e descarga de materiais Total: 1245,63 m³

2.4 Transporte de material com caminhão basculante Total: 124,86 m³xkm

Item Volume (m³) DMT Total (m³xkm)

2.1 654,03                       Corte p/ Bota Fora

5.1.1 591,60                       Aterro Passeio

62,43                         2,00                     124,86              

3 DRENAGEM 

3.1 Total: 14,00 und

3.2 Total: 13,00 und

3.3 Total: 3,00 und

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso Total: 4982,50 m²

Local Área (m²)

E0+0,00 a E24+11,00 4.982,50                     

4.2 Total: 1245,63 m³

Local Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

E0+0,00 a E24+11,00 4.982,50                     0,25                     1.245,63           

Caixa Coletora para Tubo DN 60 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ 

grelha de concreto h=1,70

Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ 

tampa (passeio) h=1,50

Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ 

(grelha de concreto) h=1,50m

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - 

exclusive escavação, carga e transporte

BR-470,Rodeio/SC

DMT Adotado

DADOS GEOMÉTRICOS 

Bota Fora

Blumeterra Mineração e Britagem

Bota Fora

Meio-Fio (m)

Usina e Pedreira

DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

Total

MEMORIA DE CÁLCULO

TOTAL

Nome da Via Projetada

Largura da Pista + Ciclovia

Largura do Passeio Esquerdo

1964,00

8,00

1972,00

982,00

4,00

986,00

Área de Passeio (m²)

Largura do Passeio Direito
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4.3 Total: 747,38 m³

Local Área (m²) Espessura (m) Volume (m³)

E0+0,00 a E24+11,00 4.982,50                     0,15                     747,38              

4.4 Carga, manobra e descarga de materiais Total: 1993,01 m³

4.5 Transporte de material com caminhão basculante Total: 9965,05 m³xkm

Item Volume (m³) DMT Total (m³xkm)

4.2 1.245,63                     5,00                     6.228,15           

4.3 747,38                       5,00                     3.736,90           

4.6 Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 Total: 4982,50 m²

Local Área (m²)

E0+0,00 a E24+11,00 4.982,50                     

Resumo - Material betuminoso a frio

Total (m²) Quant/m2 Total (t)

4.982,50                    0,0013                       6,48                     

4.7 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c Consumo RR-2C Total: 4982,50 m²

Local Área (m²) Aplic. Total

E0+0,00 a E24+11,00 4.982,50                     1,00                     4.982,50           

Total: 4.982,50           m2

Resumo - Material betuminoso a frio

Total (m²) Quant/m2 Total (t)

4.982,50                    0,0005                       2,49                     

4.8 Total: 249,13 m³

4.9 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente Total: 249,13 m³

Localização Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Densidade Total (t)

E0+0,00 a E24+11,00 4.982,50                     0,05                     249,13              2,425       604,14     

249,13              m3 604,14     t

Resumo - Consumo CAP 70 (Material betuminoso a quente)

Total (t) Quant/t Total (t)

604,14                      0,0600                       36,25                   

4.10 Total: 1245,65 m³xkm

Item Vol. (m3) DMT Total (m³xkm)

4.8 249,13                       5,00                     1.245,65           

4.11 Total: 11304,23 txkm

Item Vol. (ton) DMT Total (txkm)

4.6 6,48                           250,00                  1.619,31           Cálculo = Paraná -> Santa Catarina

4.7 2,49                           250,00                  622,81              Cálculo = Paraná -> Santa Catarina

4.8 36,25                         250,00                  9.062,10           Cálculo = Paraná -> Santa Catarina

5 ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES

5.1 Calçada

5.1.1 Espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categ. Total: 591,60 m³

Localização Área (m²) Espessura (cm) Volume (m³)

E0+0,00 a E24+11,00 1.972,00                     30 591,60              

5.1.2 Espalhamento de pó de brita com aquisição Total: 39,44 m³
Localização Área (m²) Espessura (cm) Volume (m³)

E0+0,00 a E24+11,00 1.972,00                     2 39,44                

5.1.3 Carga, manobra e descarga de materiais Total: 39,44 m³

5.1.4 Transporte de material com caminhão basculante Total: 197,20 m³xkm
Item Vol. (m3) DMT Total (m³xkm)

5.1.2 39,44                         5,00                     197,20              

5.1.5 Total: 986,00 m
Localização Extensão (m)

E0+0,00 a E24+11,00 986,00                       

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples 

- exclusive carga e transporte

Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia 

pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 k

Transporte de material asfáltico (ligantes), com caminhão com capacidade de 30000 l em 

rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

espessura 5cm, exclusive transporte
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5.2 Travassia Elevada

5.2.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm, E = 3,00 mm
Localização Extensão (m) Quantidade Total Total: 24,00 m

Travassia Elevada (2) 6,00                           4,00                     24

5.2.2 Pintura de ligação RR-2C Consumo RR-2C Total: 120,00 m²
Local Área (m²) Aplic. Total

Travassia Elevada (2) 60,00                         2,00                     120,00              

Total: 120,00              m2

Resumo - Material betuminoso a frio

Total (m²) Quant/m2 Total (t)

120,00                      0,0005                       0,06                     

5.2.3 Total: 10,00 m³

5.2.4 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente Total: 10,00 m³
Localização Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Densidade Total (t)

Travassia Elevada (2) 80,00                         0,10                     8,00                 2,425       19,40       

40,00                         0,05                     2,00                 2,425       4,85         

10,00               m3 24,25       t

Resumo - Consumo CAP 70 (Material betuminoso a quente)

Total (t) Quant/t Total (t)

24,25                        0,0600                       1,46                     

5.2.5 Total: 50,00 m³xkm

Item Volume (m³) DMT Total (m³xkm)

5.2.3 10,00                         5,00                     50,00               

5.2.6 Total: 378,75 txkm
Item Vol. (ton) DMT Total (txkm)

5.2.2 0,06                           250,00                  15,00               Cálculo = Paraná -> Santa Catarina
5.2.3 1,46                           250,00                  363,75              Cálculo = Paraná -> Santa Catarina

Total 378,75              

6 SINALIZAÇÃO

6.1 Sinalizaçao Vertical

6.1.1 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura reflexiva Total: 3,57         m²

Tipo Quantidade Área (m²) Total (m²)

R-19 2,00 0,28 0,57

A-32b 8,00 0,25 2,00

AM-05 4,00 0,13 0,50

AM-06 4,00 0,13 0,50

Total: 3,57

6.1.2 Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto Total: 10,00       und

Local Quantidade

E0+0,00 a E24+11,00 10,00

6.2 Sinalizaçao Horizontal

6.2.1 Pintura de faixa com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro Total: 34,80 m²

Local - Pista Quant. Área p/ und Área Total

Faixa de Pedestre 2,00                           12,00                   24,00               

Linha Parada Faixa 2,00                           2,40                     4,80                 

Triângulo Faixa 2,00                           3,00                     6,00                 

6.2.2 Pintura com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro Total: 221,71 m²

Local Extensão (m) Espessura (m) Quantidade Área

E0+0,00 a E24+11,00 463,50                       0,12                     1,00                 55,62       Pista contínua

E0+0,00 a E24+11,00 9,10                           0,12                     1,00                 1,09         Pista tracejada

E0+0,00 a E24+11,00 460,00                       0,12                     2,00                 110,40      Ciclovia

E0+0,00 a E24+11,00 455,00                       0,12                     1,00                 54,60       Linha de bordo

6.2.3 Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional Total: 175,00     und

Local Quantidade

E0+0,00 a E24+11,00 175,00 Branco

Ascurra, 10 de Fevereiro de 2020.

CREA/SC 125.915-5

Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia 

pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 k

MARCELL THIAGO POFFO

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

POFFO ENGENHARIA

______________________________________

Transporte de material asfáltico (ligantes), com caminhão com capacidade de 30000 l em 
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16 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Obra:

Rua: RUA INDAIAL - BAIRRO ESTAÇÃO - ASCURRA

Data: 10/02/2020

BDI: 22,41%

Preço unit Preço unit

s/ BDI c/ BDI

1

1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado SINAPI m² 3,00 384,82R$  471,06R$     1.413,18R$          

1.2 7592 Topógrafo SINAPI h 10,00 20,46R$    25,05R$       250,50R$             

1.3 244 Auxiliar de Topógrafo SINAPI h 10,00 8,34R$      10,21R$       102,10R$             

1.765,78R$       

2

2.1 74205/001 Escavação mecânica de mat. 1ª categoria (Corte - Sub-leito) SINAPI m³ 1245,63 1,33R$      1,63R$        2.030,38R$          

2.3 72888 Carga, manobra e descarga de materiais SINAPI m³ 1245,63 0,83R$      1,02R$        1.270,54R$          

2.4 93593 Transporte de material com caminhão basculante SINAPI m³xkm 124,86 0,60R$      0,73R$        91,15R$               

3.392,07R$       

3

3.1 COMPOSIÇÃO
Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ 

(grelha de concreto) h=1,50m
- und 14,00 408,76R$  500,36R$     7.005,04R$          

3.2 COMPOSIÇÃO
Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ 

tampa (passeio) h=1,50
- und 13,00 377,68R$  462,32R$     6.010,16R$          

3.3 COMPOSIÇÃO
Caixa Coletora para Tubo DN 60 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ 

grelha de concreto h=1,70
- und 3,00 561,22R$  686,99R$     2.060,97R$          

15.076,17R$     

4

4.1 100576 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso SINAPI m² 4982,50 1,44R$      1,76R$        8.769,20R$          

4.2 96399
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de pedra rachão - 

exclusive escavação, carga e transporte
SINAPI m³ 1245,63 80,66R$    98,74R$       122.993,51R$       

4.3 96396
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada 

simples - exclusive carga e transporte
SINAPI m³ 747,38 111,24R$  136,17R$     101.770,73R$       

4.4 72888 Carga, manobra e descarga de materiais SINAPI m³ 1993,01 0,83R$      1,02R$        2.032,87R$          

4.5 93593 Transporte de material com caminhão basculante SINAPI m³xkm 9965,05 0,60R$      0,73R$        7.274,49R$          

4.6 96401 Execução de imprimação com asfalto diluído cm-30 SINAPI m² 4982,50 7,01R$      8,58R$        42.749,85R$         

4.7 96402 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c SINAPI m² 4982,50 1,81R$      2,22R$        11.061,15R$         

4.8 95995
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

espessura 5cm, exclusive transporte
SINAPI m³ 249,13 911,24R$  1.115,45R$  277.892,06R$       

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM 

TERRAPLENAGEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Item Código Serviço Fonte Unidade Quantidade Total (R$)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ - BASE DE BRITA GRADUADA, ADAPTAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA INDAIAL, BAIRRO ESTAÇÃO - ESTACAS 

E0+0,00 a E24+11,00
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4.9 72891 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente SINAPI m³ 249,13 4,13R$      5,06R$        1.260,60R$          

4.10 93177
Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia 

pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 k
SINAPI m³xkm 1245,65 1,69R$      2,07R$        2.578,50R$          

4.11 93176
Transporte de material asfáltico (ligantes), com caminhão com capacidade de 30000 l em 

rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km
SINAPI txkm 11304,23 0,48R$      0,59R$        6.669,50R$          

585.052,46R$   

5

5.1

5.1.1
100574 + 

74005/001
Espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categ. SINAPI m³ 591,60 6,07R$      7,43R$        4.395,59R$          

5.1.2 43236 Espalhamento de pó de brita com aquisição DEINFRA m³ 39,44 132,56R$  162,27R$     6.399,93R$          

5.1.3 72888 Carga, manobra e descarga de materiais SINAPI m³ 39,44 0,83R$      1,02R$        40,23R$               

5.1.4 93593 Transporte de material com caminhão basculante SINAPI m³xkm 197,20 0,60R$      0,73R$        143,96R$             

5.1.5 94273

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, 

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

vias urbanas (uso viário)

SINAPI m 986,00 35,43R$    43,37R$       42.762,82R$         

5.2

5.2.1 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm, E = 3,00 mm SINAPI m 24,00 35,71R$    43,71R$       1.049,04R$          

5.2.2 72943 Pintura de ligação RR-2C SINAPI m² 120,00 1,33R$      1,63R$        195,60R$             

5.2.3 95995
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

exclusive transporte
SINAPI m³ 10,00 911,24R$  1.115,45R$  11.154,50R$         

5.2.4 72891 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente SINAPI m³ 10,00 4,13R$      5,06R$        50,60R$               

5.2.5 93177
Transporte de material asfaltico, com caminhão com capacidade de 20000 l em rodovia 

pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 k
SINAPI m³xkm 50,00 1,69R$      2,07R$        103,50R$             

5.2.6 93176
Transporte de material asfáltico (ligantes), com caminhão com capacidade de 30000 l em 

rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km
SINAPI txkm 378,75 0,48R$      0,59R$        223,46R$             

66.519,23R$     

6

6.1

6.1.1 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura reflexiva SINAPI m² 3,57 693,00R$  848,30R$     3.028,43R$          

6.1.2 COMPOSIÇÃO Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto - und 10,00 139,05R$  170,21R$     1.702,10R$          

6.2

6.2.1 72947 Pintura de faixa com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro SINAPI m² 34,80 13,06R$    15,99R$       556,45R$             

6.2.2 72947 Pintura com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro SINAPI m² 221,71 13,06R$    15,99R$       3.545,14R$          

6.2.3 5213362 Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional SICRO und 175,00 37,98R$    46,49R$       8.135,75R$          

16.967,87R$     

688.773,58R$   

Obs.:

Ascurra, 10 de Fevereiro de 2020.

Sinalizaçao Vertical

SINALIZAÇÃO

ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES

Calçada

Travassia Elevada

CREA/SC 125.915-5

Referência de Preço: SINAPI (Dez/2019 - Não Desonerado), DEINFRA (Janeiro/2018) e SICRO (Julho 2019)

______________________________________

MARCELL THIAGO POFFO

POFFO ENGENHARIA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL GERAL

Sinalizaçao Horizontal
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17 COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

 

3.1 Unidade

Referência: und

FONTE Código Descrição Unidade Quantidade Preço unit Total (R$)

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA

M3 1,90 7,73R$        14,67R$       

SINAPI 92267
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira 

compensada resinada, e = 17 mm.
M2 0,78 32,07R$      25,01R$       

SINAPI 92771
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
KG 5,50 6,85R$        37,65R$       

SINAPI 94102

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

M3 0,07 177,78R$    12,80R$       

SINAPI 94963
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
M3 0,05 290,89R$    14,43R$       

SINAPI 72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 3,40 66,89R$      227,43R$     

SICRO 2003317 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo UND 1,00 76,77R$      76,77R$       

408,76R$  

3.2 und

Referência:

FONTE Código Descrição Unidade Quantidade Preço unit Total (R$)

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA

M3 1,90 7,73R$        14,67R$       

SINAPI 92267
Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira 

compensada resinada, e = 17 mm.
M2 1,32 32,07R$      42,33R$       

SINAPI 92771

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.

KG 8,86 6,85R$        60,72R$       

SINAPI 94102

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

M3 0,07 177,78R$    12,80R$       

SINAPI 94963
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
M3 0,07 290,89R$    19,73R$       

SINAPI 72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 3,40 66,89R$      227,43R$     

377,68R$  

3.3 und

Referência:

FONTE Código Descrição Unidade Quantidade Preço unit Total (R$)

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M

(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111

HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA

M3 2,43 7,73R$        18,79R$       

SINAPI 5970
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 2X.
M2 1,03 53,99R$      55,39R$       

SINAPI 92771
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto 

armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem
KG 7,56 6,85R$        51,76R$       

SINAPI 94102

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR 

QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA

M3 0,10 177,78R$    17,60R$       

SINAPI 94963
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO
M3 0,07 290,89R$    19,84R$       

SINAPI 72132

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 

VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 4,80 66,89R$      321,07R$     

SICRO 2003317 Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo UND 1,00 76,77R$      76,77R$       

561,22R$  

6.1.2 Unidade

Referência: Elaborada pelo Projetista und

FONTE Código Descrição Unidade Quantidade Preço unit Total (R$)

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,25 17,15R$      R$4,29

SINAPI 7696 Tubo aço galv. DN 2" DIN 2440/NBR5580, e= 3,65 mm- 5,10 kg/m m 3,00 39,50R$      R$118,50

SINAPI  79506/002 Escavação manual de cava m³ 0,03 257,25R$    R$7,72

FONTE 94969
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/

brita 1) 
m³ 0,03 284,89R$    R$8,55

R$139,05

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ (grelha de concreto) h=1,50m

Elaborado pelo projetista

Caixa Coletora para Tubo DN 40 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ tampa (passeio) h=1,50

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto

Caixa Coletora para Tubo DN 60 cm, Inclusive escavação e ligação com rede a existente c/ grelha de concreto h=1,70

Elaborado pelo projetista

Elaborado pelo projetista

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL
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18 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

Obra:

Rua: RUA INDAIAL - BAIRRO ESTAÇÃO - ASCURRA

Data: 08/06/2017

BDI: 22,41%

Simples          

( % )

Acumulado   ( 

% )
Simples (R$)

Acumulado               

( R$ )

Simples          

( % )

Acumulado    

( % )
Simples (R$)

Acumulado               

( R$ )

Simples          

( % )

Acumulado    

( % )
Simples (R$)

Acumulado               

( R$ )

Simples          

( % )

Acumulado    

( % )
Simples (R$)

Acumulado               

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.765,78R$        0,26% 100,00% 100,00% R$ 1.765,78 R$ 1.765,78 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 1.765,78 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 1.765,78 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 1.765,78

2 TERRAPLENAGEM 3.392,07R$        0,49% 100,00% 100,00% R$ 3.392,07 R$ 3.392,07 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 3.392,07 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 3.392,07 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 3.392,07

3 DRENAGEM 15.076,17R$      2,19% 100,00% 100,00% R$ 15.076,17 R$ 15.076,17 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 15.076,17 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 15.076,17 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 15.076,17

4 PAVIMENTAÇÃO 585.052,46R$    84,94% 20,00% 20,00% R$ 117.010,49 R$ 117.010,49 35,00% 55,00% R$ 204.768,36 R$ 321.778,85 35,00% 90,00% R$ 204.768,36 R$ 526.547,21 10,00% 100,00% R$ 58.505,25 R$ 585.052,46

5

ACESSIBILIDADE AOS 

PASSEIOS/OBRAS 

COMPLEMENTARES

66.519,23R$      9,66% 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 10,00% 10,00% R$ 6.651,92 R$ 6.651,92 90,00% 100,00% R$ 59.867,31 R$ 66.519,23

6 SINALIZAÇÃO 16.967,87R$      2,46% 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% 100,00% R$ 16.967,87 R$ 16.967,87

R$ 688.773,58 100,00% 19,93% 19,93% R$ 137.244,51 R$ 137.244,51 29,73% 49,66% R$ 204.768,36 R$ 342.012,87 30,70% 80,35% R$ 211.420,28 R$ 553.433,16 19,65% 100,00% R$ 135.340,42 R$ 688.773,58

Ascurra, 10 de Fevereiro de 2020.

120 dias

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ - BASE DE BRITA GRADUADA, ADAPTAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA INDAIAL, BAIRRO ESTAÇÃO - ESTACAS E0+0,00 a E24+11,00

TOTAL GERAL

______________________________________

MARCELL THIAGO POFFO

POFFO ENGENHARIA

Peso           

( % )

30 dias 60 dias 90 dias

CREA/SC 125.114-1

Item
Descrição so 

Serviços

Valor dos 

Serviço
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19 COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – 

BDI 

Segue o detalhamento da composição do BDI previstos para a 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA INDAIAL – ESTACAS E0+0,00 a 

E24+11,00 m, conforme os parâmetros a seguir: 

BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

Item Componente do BDI Mínimo (%) Máximo (%) 

Administração Central 3,8 4,67 

Seguro e Garantia 0,32 0,74 

Risco 0,5 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (PIS, COFINS, ISSQN e 

INSS*) Conforme Legislação Específica 

BDI (Total) 19,6 24,23 

Fórmula BDI estabelecido pelo Acórdão 2622/2013- TCU: 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺)(1 + 𝐷𝐹)(1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1 

Estimativa e adoção do BDI para a Prefeitura Municipal de Ascurra-SC: 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 

Parcela do BDI % 

Administração Central (AC) 4,00 

Seguro (S) e Garantia (G) 0,40 

Risco (R)  0,70 

Despesas Financeiras (DF) 1,08 

Lucro (L) 7,56 

Impostos (I) 6,65 

PIS  0,65 

COFINS  2,00 

ISS  2,00 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  2,00 

  

BDI 
22,40648 ~ 

22,41%  
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20 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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