
 
 

 

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 14/2020 

O Município de Papanduva, por intermédio do Prefeito Municipal, em conformidade com as 

atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 145, III da Constituição Federal c/c arts. 81 

e 82 do Código Tributário Nacional, Decreto Lei Federal nº 195 de 24/02/1967, Código 

Tributário Municipal – Lei Complementar nº 1279/93, e da Lei Complementar Municipal nº 

050/2013, TORNA PÚBLICO a quem interessar possa, em especial aos proprietários, titulares 

do domínio útil ou possuidores a qualquer título dos imóveis localizados nos trechos de ruas 

do perímetro urbano identificadas neste Edital, que serão executadas pelo Município as obras 

de melhorias de que trata este Edital, apresentando-se a estimativa de custo, bem como a 

avaliação dos imóveis antes da execução das obras, previsão de valorização, para fins de 

possível cobrança da Contribuição de Melhoria decorrente de obra de pavimentação nas vias 

públicas da cidade, identificadas no item 2, devidamente autorizadas pelas Lei Complementar  

Municipal nº50/2013 , conforme segue: 

 1.           DO FATO GERADOR DO TRIBUTO:  

A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a valorização de imóveis dos contribuintes 

em razão da obra pública de pavimentação, drenagem pluvial e outras melhorias acessórias, 

conforme consta na Lei Complementar  Municipal nº50 de 18 de outubro de 2013 e Lei 

especifica nº 2252, de 16 de março de 2020 e orçamento anexo.  

§ 1º. Caso a avaliação individual seja inferior ao custo individual da obra, 

prevalece a avaliação. 

§ 2º. Caso a avaliação individual seja superior ao custo individual da 

obra, prevalece o custo individual da obra. 

 

 2.           DO LOCAL DAS OBRAS: 

As obras de melhoria serão executadas, parte da Rua Francisco Haas trecho entre a  Avenida 

Tenente Ary Rauen, até o Rio Papanduva. 

 



 
 

 

 3.PLANTAS DE SITUAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:  

As Plantas de Situação, Memorial, Descritivo, Orçamento, relação dos Imóveis integram o 

presente Edital na forma dos Anexos I planta da área de influencia, Anexo II do Orçamento, 

Anexo III relação dos Imóveis descritos individualmente, antes da execução da obra, Anexo IV 

Memorial Descritivo; anexo V relação dos Imóveis descritos individualmente, após a execução 

da obra, e se prestam a traçar diretrizes para a execução dos serviços de pavimentação, 

compreendendo todas as atividades necessárias para a execução das obras de pavimentação 

que, exemplificativamente, podem ser: serviços de topografia, alinhamento, nivelamento com 

caixas coletoras de águas pluviais (boca de lobo), escavação, compactação, drenagem, 

abertura mecânica de valas, assentamento de tubos, serviços de terraplanagem como cortes e 

aterros. Construção de Pavimento com Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado  a quente 

(CBUQ ),meio fio e lastro de pedra britada na espessura de 0,05 m  na largura de 1,50 m. 

4. ORÇAMENTO DE CUSTO DA OBRA:  

O custo total das obras a serem executadas é de R$ 164.379,62 (cento e sessenta e quatro mil 

trezentos e setenta e nove reais sessenta e dois centavos,conforme descrito no Anexo II. 

5. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO E VALOR A 

SER SUPORTADO PELA ADMINISTRAÇÃO 

O custo total da obra está orçado em R$ 164.379,62 cento e sessenta e quatro mil trezentos e 

setenta e nove reais sessenta e dois centavos). 

A determinação do valor da Contribuição de Melhoria far-se-á rateando-se, 

proporcionalmente, o custo total ou parcial da obra, entre todos os imóveis incluídos na 

zona beneficiada pela valorização Imobiliária decorrente da melhoria, observado o disposto no 

item 1 e §§  deste edital.  

6. DELIMITAÇÃO DA ZONA DE INFLUÊNCIA:  

Constatada a ocorrência do fato gerador, a Contribuição de Melhoria será cobrada dos 

proprietários de imóveis situados nas áreas diretamente beneficiadas pelas obras, ou seja, dos 

imóveis confrontantes com os trecho da rua mencionadas no item dois que sofrerem 

valorização, conforme plantas de localização, anexo I, relação dos imóveis, constante no Anexo 

III. 



 
 

 

7.   PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÃO DO FATOR DE 

ABSORÇÃO: 

O fator de absorção do benefício da valorização previsto para toda a zona ou para cada uma 

das áreas diferenciadas nela contidas será de até 100% (cem por cento) sobre o valor dos 

imóveis beneficiados, no montante a ser apurado através de avaliações realizadas antes e após 

a execução da obra. 

A base de cálculo da Contribuição de Melhoria será estabelecida pelo quantum de valorização 

experimentado por cada imóvel, cujo valor será obtido pelo comparativo dos dois laudos de 

avaliação, o primeiro elaborado antes do início dos trabalhos (Anexo III) e o segundo ao seu 

término, Anexo V. 

Os laudos serão elaborados por comissão nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, e por 

profissional habilitado na área contratado a esse fim. 

Os laudos de avaliação gozam de presunção de veracidade e legitimidade, admitida prova em 

contrário, e não serão utilizados para cobrança de tributo diverso da Contribuição de 

Melhoria. 

Constatada a ocorrência do fato gerador, a alíquota incidente para fins de cobrança da 

contribuição de melhoria, para cada contribuinte, será de no máximo 100% (cem por cento) do 

custo individualizado da obra (custo da obra para cada imóvel beneficiado), conforme item 5, 

supra. 

Correrão por conta do Município de Papanduva, as cotas relativas aos imóveis pertencentes ao 

patrimônio do Município ou isentos de Contribuição de Melhoria e as importâncias que se 

referirem à área de benefício comum. 

8. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

Integra o presente Edital o primeiro laudo de avaliação inicial dos imóveis, antes da realização 

da obra, conforme Anexo III. 

Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes do 

Edital e seus anexos (inclusive do laudo de avaliação), dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

contados de sua publicação. 



 
 

 

A impugnação deverá ser entregue no protocolo geral da Prefeitura Municipal e dirigida à 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças por meio de petição, que servirá para início 

do processo administrativo, no qual o interessado poderá reclamar contra eventuais erros de 

localização, cálculos, custo da obra dentre outros elementos. 

A impugnação não obstará o início ou o prosseguimento da obra ou a prática dos atos 

necessários à arrecadação do tributo, e sua decisão terá efeito somente para o impugnante. 

9.           DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO: 

Após a elaboração do segundo laudo de avaliação, Anexo V, o lançamento do tributo e a 

notificação do contribuinte, este poderá, no prazo de 30 (trinta dias), contados do recebimento 

da notificação, apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento em relação 

ao impugnante e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados. 

Mantido o valor do lançamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso o prazo 

fixado para pagamento da contribuição de melhoria, desde a data da ciência do contribuinte. 

A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em 

substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação. 

 10.           DOS ANEXOS: 

Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo para todos os fins, os seguintes 

anexos: 

ANEXO I - Planta do trecho da rua a ser pavimentada. 

ANEXO II - Orçamento de custo da obra. 

ANEXO III – Relação dos imóveis descritos individualmente, primeiro laudo de avaliação. 

ANEXO IV – Memorial descritivo da obra. 

ANEXO V – Relação dos imóveis descritos individualmente, segundo laudo de avaliação. 

 



 
 

 

 

 

 

11.         DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Demais informações poderão ser obtidas no Setor de  Projetos e Tributação da Prefeitura 

Municipal de Papanduva. 

Papanduva 26 Março 2020 

 

                                                                     Luiz Henrique Saliba  

                                                                        Prefeito Municipal 
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PLANTA BAIXA, PERFIL LONGITUDINAL 

GEOMÉTRICO

INDICADA

EMPREENDIMENTO

DISCRIMINAÇÃO

ESCALA DATA

Nº DA PRANCHA

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO

PROJETO

DESENHO

Responsável Técnico

DAIR KACZMAREK/ADIELE

PAVIMENTAÇÃO

ASSINATURA

Prefeito Municipal: Luiz Henrique Saliba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CREA/SC:

01

03

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº DAIR KACZMAREK

122404-8

06/02/2020

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO M. HASS TR02 - BAIRRO CENTRO - PAPANDUVA/SC



Planilha Orçamentária

Obra: Pavimentação Asfáltica 1,23

Local:   Rua Francisco M. Hass - TR02 - Bairro Centro - Papanduva/SC

Área (Pista de Rolamento): 1.308,25 m²

Extensão: 108,45 m

UNITÁRIO UNITÁRIO 

COM BDI SEM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.835,86

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 3,00 288,37 234,45 865,11 74209/001

1.2 Remoção de pavimento sextavado de concreto m² 175,86 5,52 4,49 970,75 1600441 - DNIT

2.0 TERRAPLANAGEM 7.973,89

2.1 Regularização e compactação de subleito (pista de rolamento + passeio) m² 1.587,71 1,55 1,26 2.460,95 100576

2.2
Escavação incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira 

hidráulica, com caminhões basculantes de 14 m³ m³ 641,04 8,60 6,99 5.512,94 89885

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 24.959,74

3.1

Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m com retroescavadeira (capacidade da

caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria,

locais com baixo nível de interferência m³ 75,84 7,93 6,45 601,41 90105

3.2

Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento

mecanizado, em local com nível baixo de interferência m³ 3,74 184,09 149,67 688,50 94111

3.3

Tubo de concreto (Classe PA1-armado) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm

com junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências m 33,00 107,59 87,47 3.550,47 92210

3.4

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm com junta

rígida instalado em local com baixo nível de interferências m 63,00 80,29 65,28 5.058,27 95568

3.5

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26

m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência m³ 60,67 12,34 10,03 748,67 93379

3.6 Boca de lobo com grelha de concreto un 6,00 898,11 730,17 5.388,66 83659

3.7 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 un 1,00 1.371,34 1.114,91 1.371,34 2003646 - DNIT

3.8

Assentamento (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas m 187,00 39,26 31,92 7.341,62 94273

3.9

Assentamento (meio-fio), em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas m 5,00 42,16 34,28 210,80 94274

4.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO 123.608,44

ITEM TOTAL
Código SINAPI Sem 

Desoneração (BDI 23,0%)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.



4.1

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

(espesura=20 cm) m³ 261,65 94,80 77,07 24.804,42 96399

4.2 Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco (espesura=15 cm) m³ 196,24 116,92 95,06 22.944,38 96400

4.3 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples (esp=10 cm) m³ 130,83 130,36 105,98 17.055,00 96396

4.4 Imprimação de base de pavimentação com CM-30 m² 1.308,25 7,58 6,16 9.916,54 96401

4.5 Pintura de ligação com emulsão RR-1C m² 1.308,25 1,73 1,41 2.263,27 72942

4.6

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico (CBUQ), camada de rolamento, com

espessura de 4,0 cm exclusive transporte m³ 52,33 886,87 721,03 46.409,91 95995

4.7 Transporte c/ Caminhão Basculante 10 m³ de Massa Asfaltica p/ Pavimentação Urbana m³xKm 193,62 1,11 0,90 214,92 95303

5.0 PASSEIOS 2.233,35

5.1 Compactação de aterro dos passeios com placa, sem controle do GC m³ 83,84 5,20 4,23 435,97 74005/001

5.2 Lastro com material granular, aplicação em pisos, espessura de 5 cm (Brita 0) m³ 13,97 128,66 104,60 1.797,38 96622

6.0 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 3.768,34

6.1
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,25 m - película

retrorrefletiva tipo I e SI un 1,00 197,86 160,86 197,86 5213444 - DNIT

6.2
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva

tipo I e SI un 2,00 202,24 164,42 404,48 5213464 - DNIT

6.3
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva

tipo I e SI un 1,00 190,77 155,10 190,77 5213440 - DNIT

6.4 Placa para identificação nome de rua, dimensões 60x25cm un 2,00 103,36 84,03 206,72 73916/002

6.5 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização un 5,00 242,72 197,33 1.213,60 5213851 - DNIT

6.6 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm m² 35,31 21,60 17,56 762,70 5213400 - DNIT

6.7 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm m² 21,44 36,95 30,04 792,21 5213404 - DNIT

7.0 TOTAL 164.379,62

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Novembro 2019 - Não Desonerada - DNIT / Julho 2019

Assinatura:

_________________________________

DAIR KACZMAREK

Engenheiro Civil

CREA/SC 122404-8 Papanduva, 06 de fevereiro de 2020



OBRA : PAVIMENTAÇÃO

FRANCISCO HAAS

EXTENÇÃO: percentual de valorização 11,90

164.379,62 percentual de valorização 11,90DEPRECIAÇÃO (-)

TRECHO DA RUA TENENTE ATÉ O RIO PAPANDUVA

NOME DO CONTRIBUINTE

MAR

GEM INSCRIÇÃO IMOBILÁRIA

AREA TOTAL 

M²

VALOR 

NICIAL M²

VALOR 

VENAL

VALORIZA

ÇÃO DE 

M²

 VALOR 

DO M² 

APÓS A 

OBRA 

VALORIZAÇÃ

O DO IMOVE

VALOR DO 

IMOVEL APÓS A 

OBRA

Auto Posto Piramide Ltda - 349 D 3.28.0.34.0.001 1360 87,59 119.122,40  10,42 98,01       14.171,20    133.293,60

Auto Posto Piramide Ltda - s/n D 3.28.0.49.0.001 600 87,59 52.554,00    10,42 98,01       6.252,00      58.806,00

Amilto Rodrigues - s/n D 3.28.0.64.0.001 600 87,59 52.554,00    10,42 98,01       6.252,00      58.806,00





1 
 

 

 

   

MEMORIAL DE CÁLCULO 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA  

RUA FRANCISCO M. HASS – TR02 

 

 

 

Largura da rua: 12,0 m 

Extensão da rua: 108,45 m 

Área de pavimentação: 1.308,25 m² 

 

 

 

 

 

 

Papanduva 

2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 

Rua Sérgio Glevinsk nº 134 – Centro 

Papanduva – SC 

Fone: (47) 3653 - 2166 

 

 
 



2 
 

 

MEMORIAL DE CÁLCULO  

 

1.0 - SERVIÇOS PLELIMINARES 

1.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

As dimensões da placa de obra são de 3,0x1,0m, totalizando 3,0 m². 

1.2 - Remoção de pavimento sextavado de concreto 

No acesso ao posto de combustível existe uma área a ser removida de pavimento 

sextavado com área 175,86 m². 

2.0 - TERRAPLANAGEM 

2.1 - Regularização e compactação de subleito  

A pista de rolamento tem área de 1.308,25 m². A área dos passeios é de 279,46 m², 

logo temos: 

A = 1.308,25 + 279,46 

A = 1.587,71 m². 

2.2 - Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria  

O volume de escavação referente ao rebaixamento da pista de rolamento com área de 

1.308,25 m², que inclui basicamente escavação de 20,0 cm de rachão, 15,0 de macadame, 

10,0 cm de brita e 4,0 cm de massa asfáltica totalizando 49,0 cm. Logo temos: 

V= (1.308,25 x 0,49)  

V= 641,04 m³. 

3.0 - DRENAGEM PLUVIAL 

3.1 - Escavação mecanizada de vala  

Foi considerado para o cálculo vala com 1,01 m de profundidade, pois já considera a 

escavação para o rebaixamento da pista de rolamento. A tubulação será apenas de 

travessia da via, pois a tubulação ficará sob o passeio. Para o cálculo foi levantado a 

quantidade de tubulação e multiplicado pela área de vala conforme figura abaixo. 
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Cálculos: 

V = T40 x A40 

V = 96,0 x 0,79 

V = 75,84 m³. 

Legenda: 

T40 = Quantidade de tubos Ø 40 cm 

A40 = Área da vala para tubo de 40 cm; (0,79 m²). 

3.2 - Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de 

areia 

Para o cálculo foi levantado à quantidade de tubulação e multiplicado pela área de 

areia, espessura de 5,0 cm, conforme figura acima. 

Cálculos: 

V = T40 x A40 

V = 96,0 x 0,039 

V = 3,74 m³. 

Legenda: 

T40 = Quantidade de tubos Ø 40 cm 

A40 = Área da camada de areia para assentamento de tubo de 40 cm; (0,039 m²). 

3.3 - Tubo de concreto (Classe PA1-armado) para redes coletoras de águas pluviais, 

diâmetro de 40 cm 

A quantidade pode ser levantada de acordo com o projeto de drenagem pluvial 

totalizando 33,0 m de tubos. 

3.4 - Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 

40 cm 
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A quantidade pode ser levantada de acordo com o projeto de drenagem pluvial 

totalizando 63,0 m de tubos. 

3.5 - Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira 

Para o cálculo foi considerado o reuso de 80% do material escavado para reaterro das 

valas, sendo assim temos: 

Cálculos: 

V = VE x 0,80 

V = 75,84 x 0,80 

V = 60,67 m³. 

3.6 - Boca de lobo com grelha de concreto 

A quantidade pode ser levantada de acordo com o projeto de drenagem pluvial 

totalizando 6,0 unidades. 

3.7 - Caixa de ligação e passagem - CLP 03 

A quantidade pode ser levantada de acordo com o Projeto de Drenagem, será utilizada 

1,0 unidade. 

3.8 - Assentamento (meio-fio), em trecho reto, confeccionado em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

Foi levantado todo perímetro da pista de rolamento excluindo as calçadas existentes da 

Rua e chegou-se a quantidade total de 187,0 metros de meio fio a serem instalados. 

3.9 - Assentamento (meio-fio), em trecho curvo, confeccionado em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 

Foi levantado todo perímetro da pista de rolamento excluindo as calçadas existentes da 

Rua e chegou-se a quantidade total de 5,0 metros de meio fio a serem instalados. 

4.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

4.1 - Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação com pedra 

rachão  

Para o cálculo do volume foi considerado toda a área da pista de rolamento que é de 

1.308,25 m², no qual será preenchido com pedra rachão na espessura de 20,0 cm. 

V = 1.308,25 x 0,20 

V = 261,65 m³. 
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4.2 - Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco  

Para o cálculo do volume foi considerado toda a área da pista de rolamento que é de 

1.308,25 m², no qual será preenchido com macadame seco na espessura de 15,0 cm. 

V = 1.308,25 x 0,15 

V = 196,24 m³. 

4.3 - Base para pavimentação com brita graduada simples  

Para o cálculo do volume foi considerado toda a área da pista de rolamento que é de 

1.308,25 m², no qual será preenchido com brita graduada na espessura de 10,0 cm. 

V = 1.308,25 x 0,10 

V = 130,83 m³. 

4.4 e 4.5 - Imprimação e pintura de ligação  

A área de imprimação e pintura de ligação é referente a pista de rolamento com área de 

1.308,25 m².  

4.6 - Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso 

Compreende toda a área da pavimentação calculada no item 4.4, no qual terá 

espessura do revestimento asfáltico de 4,0 cm. 

V = 1.308,25 x 0,04 

V = 52,33 m³ 

4.7 - Transporte de material betuminoso 

Para o cálculo foi considerado o volume calculado no item 4.5 de 50,51 m³. A distância 

média da usina até a Rua Francisco M. Hass é de 3,7 Km, conforme croqui anexado ao 

memorial descritivo. Sendo assim temos: 

Q = 52,33 x 3,70 

Q = 193,62 m³xkm 

5.0 - PASSEIOS 

5.1 - Compactação dos Passeios  

A área do passeio é de 279,46 m². O volume de compactação é referente ao 

preenchimento dos passeios, no qual foi considerado um rebaixamento de 30,0 cm. 

V = 279,46 x 0,30 

V = 83,84 m³ 
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5.2 - Lastro com material granular, aplicação em pisos, espessura de 5 cm (Brita 0) 

Para o cálculo foi considerado a área dos passeios ao longo da pista de rolamento com 

largura de 1,50 metros que equivale a 279,46 m², sendo a espessura de 5,0 cm. Assim 

temos: 

V = 279,46 x 0,05 

V = 13,97 m³ 

6.0 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

6.1 - Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,25 m 

- película retrorrefletiva tipo I e SI 

A quantidade pode ser verificada em projeto de sinalização, serão utilizadas 1,0 

unidade. 

6.2 - Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI 

A quantidade pode ser verificada em projeto de sinalização, serão utilizadas 2,0 

unidades. 

6.3 - Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I e SI 

A quantidade pode ser verificada em projeto de sinalização, serão utilizadas 1,0 

unidades. 

6.4 - Placa para identificação nome de rua, dimensões 60x25cm 

A quantidade pode ser verificada em projeto de sinalização, serão utilizadas 2,0 

unidades. 

6.5 - Fornecimento e implantação de suporte metálico para placas de sinalização 

Serão instalados 5,0 suportes para placas de sinalização incluindo as placas com o 

nome das respectivas ruas. 

6.6 - Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm 

De acordo com o projeto de sinalização a área da faixa contínua amarela é a seguinte: 

C – Comprimento total: 98,10 metros; 

L – Largura: 0,12 metros, sendo assim temos: 
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At = 98,10 x 0,12 

At = 11,77 m² 

De acordo com o projeto de sinalização a área da faixa contínua branca é a seguinte: 

C – Comprimento total: 196,20 metros; 

L – Largura: 0,12 metros, sendo assim temos: 

At = 196,20 x 0,12 

At = 23,54 m² 

Assim temos: 

At = 11,77 + 23,54  

At = 35,31 m². 

6.7 - Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm 

De acordo com o projeto de sinalização a área da faixa de travessia é a seguinte: 

AF1 - Área da faixa 01: 

Comprimento 4,0 m, largura 0,40 m. 

A = (12,0 x 4,0 x 0,4) 

A = 19,20 m²; 

AFA - Área da faixa de aproximação:  

Possui 1,0 faixas com comprimento de 5,60 m e largura de 0,40 m. Logo temos: 

A = (5,6 x 0,40) 

A = 2,24 m²; 

Assim temos: 

Área de setas e zebrados. 

At = 19,20 + 2,24 

At = 21,44 m². 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

Papanduva, 06 de fevereiro de 2020. 

______________________________
Dair Kaczmarek 

Engº Civil - Responsável Técnico 
CREA/SC: 122404-8 

 



OBRA SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FRANCISCO HASS DA AV TENENTE ARY RAUEN AT´E O RIO PV
LOCAL:
EXTENSÃO (m)
VALOR DA OBRA (R$) 164.379,62
VALORIZAÇÃO (%) 11,90

Nome do contribuinte
Inscrição 

imobiliaria

AREA 

M²
VALOR M²

Valor total do 

imóvel
Valor da obra

Valor total do imóvel 

após a obra

Valorização 

resultante da obra 

pública

Participa

ção 

individu

VALOR DO CUSTO 

DA OBRA

Auto Posto Piramide Ltda - 349 2.83.0.15.0.001 485,4 87,59    42.519,69           381.309,05 47.579,53            5.059,84           32,25 53.015,26         

Auto Posto Piramide Ltda - s/n 2.83.0..30.0.001 499,5 87,59    43.751,21           381.309,05 48.957,60            5.206,39           33,19 54.550,759       

Amilto Rodrigues - s/n 2.83.0..45.0.001 520,2 87,59    45.566,07           381.309,05 50.988,43            5.422,36           34,56 56.813,605       

131.836,96        15.688,60         164.379,62       


