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1
1.1

1.1.1

RECAPEAMENTO ASFALTICO
SERVIÇOS PRELIMINARES

74209/1

1.2

1.2.1

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As placas relativas às obras devem ser fornecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pelo
MINISTÉRIO DAS CIDADES, conforme manual, com suas respectivas dimensões e cores, devendo ser
colocadas e mantidas durante a execução da obra em locais indicados pela fiscalização. As placas de obra
devem ser confeccionadas em chapas de aço carbono tratada previamente com antioxidante. Concluída
a obra, a fiscalização deve decidir o destino das placas, podendo exigir a permanência delas fixadas.

PINTURA DE LIGAÇÃO

72942

PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C

Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder à limpeza da superfície, que deve ser
executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar comprimido,
sopradores de ar ou, se necessário, lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos
encontrados sobre a superfície da camada. O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura
ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva. O ligante deve ser aplicado de uma
vez, em toda a largura da faixa a ser tratada. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de
trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, deve-se
trabalhar em meia pista, executando a imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao
tráfego. Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as
condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.
Cabe à contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do tráfego, de forma a
não permitir a circulação de veículos sobre a área imprimada antes de completada a cura ou ruptura.

1.3

CARG, MANOBRA E TRANSPORTE

1.3.1

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A
utilizados para execução da camada estrutural. Medição: pelo
QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBROmultiplicado pela sua densidade, correspondente em toneladas.
ACABADORA

1.3.2

72891

72843

1.4

Compreende: a carga e descarga dos materiais de jazida, pedreira e usina sobre caminhões basculantes
volume geométrico de material

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA

Será medido pelo produto do peso do material, aferido no caminhão, e a distância percorrida, sendo a
distância de transporte considerada desde o local de carga até o local de despejo (ton x km). O item
remunera o fornecimento de caminhão basculante, com caçamba reforçada, e a mão-de-obra necessária
para a execução do serviço de transporte do material. Remunera também o retorno do veículo
descarregado.

CAPA

O concreto betuminoso a ser utilizado deverá ser uma mistura do agregado mineral graduado de graúdo
a fino e betume, realizada a quente em usina gravimétrica com doping.

1.4.1

72965

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE

Material: Os materiais que compõem o concreto betuminoso serão os constantes das normas do DER.
Para a situação da via em questão será aplicada uma única camada de 3,0cm de espessura com acabadora
autopropulsionada, com mecanismo apropriado para conformá-la aos alinhamentos, perfil e seção
transversal da pista e também com a lâmina vibratória para um pré adensamento da mistura. Deverá a
acabadora operar independentemente do veículo que estiver descarregando. Enquanto durar a descarga,
o veículo transportador deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam usados
freios para manter tal contato. A vibro acabadora deverá deslocar-se a uma velocidade, dentro da faixa
indicada por seu fabricante, que permita a distribuição da mistura de maneira contínua e uniforme,
reduzidos ao mínimo o número e o tempo das paradas.
Compactação: Logo após a distribuição da mistura betuminosa (CBUQ) na pista, à temperatura nunca
inferior a 125°C, será iniciada a sua compactação. A temperatura mais recomendável é aquela em que o
CAP apresente viscosidade Saybolt-Eurol de 140 + ou – 15s. A rolagem será iniciada com rolo de pneus
com baixa pressão a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada e,
conseqüentemente, suportando pressões mais elevadas. O acabamento final da superfície será feito com
rolos tipo Tandem

1.5

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.5.1

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
sinalização
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

1.5.2

73916/2

Será medido por área de pintura executada (m²). Executada de acordo com Código de Trânsito Brasileiro
e com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Serão pintados na cor amarela e executada a
horizontal definitiva com tinta retro-refletiva à base de resina acrílica. A liberação do trafego
deve ocorrer após a secagem definitiva da pintura.

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES
45X25CM

Todos os trechos de ruas a serem recapeados onde não existirem placas com nomes de ruas, receberão
no início e fim placas metálicas com identificação das ruas, com dimensões de 0,45mx 0,25 m fixadas em
postes tubular de 2 ½” de 2,80 metros.
Será medido por área de placa instalada (m²). O item remunera o fornecimento de placa para sinalização
vertical, constituída por: chapa de aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de decapagem,
desengraxamento e fosfotização e aplicação de material à base de cromato de zinco (galvanização);
pintura, frente e verso, com esmalte sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com
ferro perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa; aplicação de
película refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau Técnico, para tarjas, letras, algarismos e
símbolos; remunera também o fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação da placa. Não remunera o fornecimento de suporte, ou pórtico para
a instalação da placa. Será executada de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e com o Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito.
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FORNEC. E TRANSP. DE PLACA DE AÇO

SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" P/ PLACA

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
ADRIANA APARECIDA SILVA
Nome:
5060471965
CREA/CAU:
92221220160980564
ART/RRT:
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Será medido por área de placa instalada (m²). O item remunera o fornecimento de placa para sinalização
vertical, constituída por: chapa de aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de decapagem,
desengraxamento e fosfotização e aplicação de material à base de cromato de zinco (galvanização);
pintura, frente e verso, com esmalte sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com
ferro perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa; aplicação de
película refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau Técnico, para tarjas, letras, algarismos e
símbolos; remunera também o fornecimento de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mãode-obra necessária para a instalação da placa. Não remunera o fornecimento de suporte, ou pórtico para
a instalação da placa. Será executada de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e com o Manual
Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

Será medido por comprimento (m): 2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de ferro
galvanizado classe média DIN 2440, diâmetro nominal de 2", inclusive conexões e materiais acessórios;
abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de cavas com profundidade média de
70 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.
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