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PLANTA BAIXA 

GEOMÉTRICO

INDICADA

EMPREENDIMENTO

DISCRIMINAÇÃO

ESCALA DATA

Nº DA PRANCHA

ASSINATURA

PROPRIETÁRIO

PROJETO

DESENHO

Responsável Técnico

DAIR KACZMAREK

PAVIMENTAÇÃO

ASSINATURA

Prefeito Municipal: Luiz Henrique Saliba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

CREA/SC:

01

03

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº DAIR KACZMAREK

122404-8

ENDEREÇO

RUA PEDRO POVALUK - TRECHO 01 - BAIRRO COHAB II - PAPANDUVA/SC

06/08/2018



Planilha Orçamentária

Obra: Pavimentação em Lajotas Sextavadas de Concreto

Local:  Rua Pedro Povaluk - Trecho 01 - Bairro Cohab II - Papanduva/SC

Área (Pista de Rolamento): 3.943,32 m²

Extensão: 310,32 m

Largura da pista: 12,00 m

UNITÁRIO UNITÁRIO

COM BDI SEM BDI

1.0 TERRAPLANAGEM 6.545,25

1.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m³ 3.943,32 1,51 1,25 5.964,27 72961

1.2

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

hidráulica, com caminhões basculantes de 14 m³ m³ 68,30 8,51 7,03 580,98 89885

2.0 DRENAGEM PLUVIAL 90.513,51

2.1

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. AF_01/2015 m³ 362,00 13,75 11,36 4.975,91 90105

2.2

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. AF_06/2016 m³ 15,08 157,20 129,92 2.370,62 94111

2.3

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm com junta rígida

instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento m 80,00 70,79 58,50 5.662,80 95567

2.4

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm com junta rígida

instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento m 380,00 98,65 81,53 37.487,49 92210

2.5 Boca de lobo simples - grelha de concreto un 16,00 881,55 728,55 14.104,73 83659

2.6 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 un 2,00 1.107,04 914,91 2.214,08 2003642 - DNIT

2.7

Assentamento (meio-fio), confeccionado em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas m 663,00 35,74 29,54 23.697,87 94273

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO (PISTA DE ROLAMENTO) 315.746,09

3.1 Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples (esp=10,0cm) m³ 394,33 116,43 96,22 45.910,34 96396

3.2 Camada com areia média (e=10 cm, assentamento do pavimento) m³ 394,33 112,69 93,13 44.435,98 83667

3.3

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25x25 cm, espessura 8 cm.

AF_12/2015 m² 3.922,52 56,29 46,52 220.795,51 92394

3.4 Camada com areia média (travamento do pavimento e=1,0 cm) m³ 39,43 112,69 93,13 4.443,26 83667

ITEM TOTAL
Código SINAPI Sem

Desoneração (BDI 21,0%)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.



3.5

Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t,

impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - CHP diurno. AF_06/2014 (compactação

da pista de rolamento) chp 1,50 107,33 88,70 160,99 5684

4.0 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO 101.561,07

4.1 Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura m² 1.156,68 1,51 1,25 1.749,48 72961

4.2 Corte de árvores com limpeza de galhos incluindo remoção de entulho un 12,00 102,29 84,54 1.227,52 85186

4.3
Viga de concreto confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), (travamento do passeio) m 591,00 30,41 25,13 17.970,71 94275

4.4 Embasamento de material granular - pó de pedra (e= 5,00cm para piso intertravado) m³ 65,23 98,76 81,62 6.442,13 73817/001

4.5

Execução de passeio em piso intertrav., com bloco retangular cor natural de 20x10 cm, espessura 6

cm. AF_12/2015 m² 1.036,14 63,19 52,22 65.469,75 92396

4.6 Piso Podotátil intertravado 6cm m² 120,54 61,37 50,72 7.397,68 92391

4.7 Camada com areia média (esp= 1,0 cm, travamento piso intertravado) m³ 11,57 112,69 93,13 1.303,79 83667

5.0 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 8.429,31

5.1

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película

retrorrefletiva tipo I e SI un 5,00 277,94 229,70 1.389,69 5213444 - DNIT

5.2

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

tipo I e SI un 14,00 267,35 220,95 3.742,89 5213464 - DNIT

5.3

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

tipo I e SI un 2,00 231,41 191,25 462,83 5213440 - DNIT

5.4 Placa para identificação nome de rua, dimensões 45x25cm un 3,00 100,65 83,18 301,94 73916/002

5.5 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m² 111,96 22,61 18,69 2.531,96 72947

6.0 TOTAL 522.795,23

Observação: Tabela de Referência SINAPI / Janeiro 2018 - Sem Desoneração - Tabela DEINFRA/Outubro 2016 - DNIT / Setembro 2017

Assinatura:

_________________________________

DAIR KACZMAREK

Engenheiro Civil

CREA/SC 122404-8 Papanduva, 06 de agosto de 2018



OBRA: PAVIMENTAÇÃO 15 IMOVEIS

LOCAL: RUA PEDRO POVALUK COHAB

EXTENÇÃO: 59,55

VALOR TOTAL DA OBRA 11,90%

TRECHO DA RUA JACOB SCHADEK ATÉ A RUA MARIA TEREZA SCHADEK 66,64

M

A

R

G

E

M

INSCRIÇÃO 

IMOBILHARIA

(a) 

MEDIDA 

DA 

TESTAD

A (m)

(b) AREA 

TOTAL (m2)

(c) VALOR 

NICIAL 

(R$/m2)

(d) AREA 

CONSTRUI

DA (m2)

(e) VALOR 

VENAL (R$) 

{(b) * (c)}

(g) VALOR 

VALORIZAD

O (R$)

{(b) * (f)}

(h) VALOR 

VALORIZA

DO 

(R$/m2)

{(c) + (f)}

VALOR TOTAL 

{(e) + (g)}

Inácio Estoieski - 959 E 3.19.0.27.0.001 8,50     463,55      59,55    95,00      27.604,40  3.284,92   66,64      30.889,33   

Palermo Simões de Oliveira - 975 E 3.19.0.404.0.001 29,00  478,50      59,55    136,00    28.494,68  3.390,87   66,64      31.885,54   

Silvio Iglikoski - 999 E 3.19.0.375.0.001 22,00  1.035,00  59,55    108,06    61.634,25  7.334,48   66,64      68.968,73   

Eliane Novak Kichileski Gonçalves - 1059 E 3.19.0.328.0.001 20,00  800,00      59,55    140,00    47.640,00  5.669,16   66,64      53.309,16   

Theofila Stakowiak Novak - 1067 E 3.19.0.308.0.001 21,22  350,03      59,55    69,75      20.844,29  2.480,47   66,64      23.324,76   

Ermildo Lucachinski - 1332 E 3.20.0.21.0.001 23,70  474,00      59,55    231,72    28.226,70  3.358,98   66,64      31.585,68   

José Gralik Filho - s/n E 3.20.0.297.0.001 15,15  319,38      59,55    ñ const 19.019,08  2.263,27   66,64      21.282,35   

José Gralik Filho - 1147 E 3.20.0.281.0.001 21,15  588,54      59,55    110,00    35.047,56  4.170,66   66,64      39.218,22   

Mariluci de Lima Dobrowolski - 1175 E 3.20.0.260.0.001 20,00  400,00      59,55    79,01      23.820,00  2.834,58   66,64      26.654,58   

Edonir Rogério Pires - 958 D 3.10.0.102.0.001 21,75  461,97      59,55    75,61      27.510,31  3.273,73   66,64      30.784,04   

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         

PREFEITURA DE PAPANDUVA ANEXO III - AVALIAÇÃO DOS IMOVEIS DEPOIS DA PAVIMENTAÇÃO
UNIDADES BENEFICIADAS

VALOR DO MERCADO M² sem a pavimentação ( R$ /m2)

AVALIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO (%)

VALOR DO MERCADO M² após a pavimentação ( R$ /m2)

NOME DO CONTRIBUINTE

(f) 

VALORIZAÇ

ÃO 

(R$/m2) {% 

* (c)}

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         

Edonir Rogério Pires - 958 D 3.10.0.102.0.001 21,75  461,97      59,55    75,61      27.510,31  3.273,73   66,64      30.784,04   

Jose Amarildo Wojszak - 978 D 3.10.0.122.0.001 20,00  718,70      59,55    164,45    42.798,59  5.093,03   66,64      47.891,62   

Regina lacowictz Dutka - 998 D 3.10.0.142.0.001 20,00  800,00      59,55    36,96      47.640,00  5.669,16   66,64      53.309,16   

Salete Terezinha Teixeira Lisboa - 1010 D 3.10.0.160.0.001 18,00  720,00      59,55    98,49      42.876,00  5.102,24   66,64      47.978,24   

Jaime Jusviak - s/n D 3.10.0.175.0.001 20,00  600,00      59,55    ñ const 35.730,00  4.251,87   66,64      39.981,87   

Edson Antonio dos Santos - 1064 D 3.10.0.227.0.001 20,00  600,00      59,55    180,00    35.730,00  4.251,87   66,64      39.981,87   

Luiz Sergio Soares Ribas de Souza

Suplente

Eng. Josemar Furtado

Suplente

Erison Wojciechowski

Tributação
Papanduva/SC, 11 de novembro de 2019.

Obs.: Neste esta considerado apenas o valor de terras.

Renan Olavio Ferens

Eng. Civil

Altivir Luiz Dominiak

Coordenador
Angélica Sabatke Soares Morera

Tributação

Lauro Alves

Jurídico

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         

7,09         
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MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS  

DE CONCRETO 

 

Rua Capitão Estevan Furtado: 2.564,19 m² 

Rua Cel. Severo de Almeida: 1.531,88 m² 

Rua Getúlio Vargas: 2.840,81 m² 

Rua Jacob Schadeck: 4.162,19 m² 

Rua José Reva: 8.465,51 m² 

Rua José Zadorosni: 954,62 m² 

Rua Pedro Bosse Filho: 2.554,39 m² 

Rua Pedro Povaluk Trecho 01: 3.943,32 m² 

Rua Pedro Povaluk Trecho 02: 4.464,69 m² 

Rua Ver. Otávio Perchebella: 5.754,28 m² 

 

 

Largura das ruas: 10 e 12,00 m 

Extensão total das ruas: 2.743,06 m 

Área total de pavimentação: 37.235,88 m² 

 

 

Papanduva 

2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA 

Rua Sérgio Glevinsk nº 134 – Centro 

Papanduva – SC 

Fone: (47) 3653 - 2166 
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Typewriter
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO RUA CORONEL SEVERO DE ALMEIDA.



2 
 

SUMÁRIO 

 
APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 4 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ........................................................................................ 9 

INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ................................................................. 9 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES ...................................................................................... 9 

1.1 - Placa de Obra ............................................................................................................. 9 

1.2 - Demolição de Calçada de Forma Mecanizada .......................................................... 10 

1.3 - Remoção de Meio-Fio ............................................................................................... 10 

1.4 - Carga, Transporte e Descarga Mecanizadas de Entulho em Caminhão Basculante . 10 

2.0 - TERRAPLANAGEM .................................................................................................. 10 

2.1 - Regularização e Compactação de Subleito ............................................................... 10 

2.2 - Escavação Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria ..................................... 11 

3.0 - VIGA DE CONTENÇÃO ............................................................................................ 11 

3.1 - Escavação Mecânica, a Céu Aberto, em Material de 1ª Categoria ............................ 11 

3.2 - Escavação Manual de Valas ..................................................................................... 11 

3.3 - Fabricação de Fôrma Para Vigas, com Madeira Serrada, e = 25 mm ........................ 11 

3.4 - Concreto Concreto Armado Fck = 25 MPA ................................................................ 12 

4.0 - DRENAGEM PLUVIAL ............................................................................................. 12 

4.1 - Escavação Mecânica Reaterro e Compactação de Vala ........................................... 12 

4.2 - Remoção de Tubos de Concreto em Valas - D = 500 mm ......................................... 13 

4.3 - Lastro de Vala com Preparo de Fundo ...................................................................... 13 

4.4 - Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 400 mm ... 13 

4.5 - Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 500 mm ... 14 

4.6 - Boca de Lobo Simples com Grelha de Concreto ....................................................... 14 

4.7 - Caixa de Ligação e Passagem .................................................................................. 15 

4.8 - Abertura de furo em concreto com martelete ............................................................. 16 

4.9 - Assentamento (meio-fio), Confeccionado em Concreto Pré-Fabricado ...................... 16 

4.10 - Calha em Concreto Simples, em Meia Cana Diâmetro 200mm ............................... 16 

4.11 - Tubo de Concreto Simples DN 200 mm .................................................................. 17 

4.12 - Caixa de Passagem 60x60x60 cm em Alvenaria ..................................................... 17 

4.13 - Poço Visita Águas Pluviais em Concreto Armado, Coletor D=40 e 50 cm ............... 17 

5.0 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO ................................................... 17 

5.1 - Base para pavimentação, inclusive compactação ..................................................... 17 

5.2 - Camada com Areia Média ......................................................................................... 18 

 

Prefeitura
Typewriter
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO RUA CORONEL SEVERO DE ALMEIDA.



3 
 

5.3 - Execução de Pavimento em Piso Intertravado com Bloco Sextavado de 25x25 cm, 

espessura de 8 cm ............................................................................................................ 18 

5.4 - Camada com Areia Média (travamento do piso intertravado) .................................... 19 

5.5 - Compactação Mecânica - Pavimentação Urbana ...................................................... 19 

6.0 - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO ................................ 19 

6.1 - Regularização e Compactação de Subleito ............................................................... 19 

6.2 - Corte de árvores com limpeza e Remoção de Entulho .............................................. 20 

6.3 - Escavação Carga, Descarga e Transporte, em Solo de 1ª Categoria ........................ 20 

6.4 - Viga de Concreto Confeccionada em Concreto Pré-Fabricado (travamento dos 

passeios) ........................................................................................................................... 20 

6.5 - Embasamento de Material Granular – Pó de Pedra ................................................... 20 

6.6 - Execução de Passeio em Piso Intertravado com Bloco Retangular Cor Natural de 

20x10 cm, Espessura 6,0 cm............................................................................................. 21 

6.7 - Piso Podotátil Intertravado ......................................................................................... 22 

6.8 - Camada com Areia Média (travamento dos passeios) ............................................... 22 

7.0 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ................................................................................. 23 

7.1 - Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização Semi Refletiva ....................... 23 

7.2 - Placa para Identificação Nome de Rua ...................................................................... 23 

7.3 - Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrílica com 

Microesferas de Vidro ........................................................................................................ 23 

8.0 - EXECUÇÃO E CONTROLE ...................................................................................... 25 

8.1 - Responsabilidades .................................................................................................... 25 

9.0 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO ............................................................... 26 

10.0 - SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DO LOCAL ......................................................... 26 

11.0 - RESÍDUOS .............................................................................................................. 26 

12.0 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS .......................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura
Typewriter
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO RUA CORONEL SEVERO DE ALMEIDA.



4 
 

APRESENTAÇÃO 

 

O projeto de drenagem visou dotar às vias de dispositivos capazes de coletar e conduzir 

adequadamente as águas que incidem sobre as mesmas. 

As presentes especificações têm como objetivo, fornecer informações para a execução 

de Serviços de PAVIMENTAÇÃO nas seguintes ruas: 

 Rua Capitão Estevan Furtado com área total de 2.564,19 m², localizada no Bairro Centro, 

Papanduva/SC. 

 

Figura 1: Rua Capitão Estevan Furtado 

 
Fonte: Google Earth 

 

 Rua Cel. Severo de Almeida com área de 1.531,88 m², localizada no Bairro Industrial, 

Papanduva/SC. 
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Figura 2: Rua Cel. Severo de Almeida 

 
Fonte: Google Earth 

 

 

 Rua Getúlio Vargas com área de 2.840,81 m² na, localizada no Bairro Lagoa Seca, 

Papanduva/SC. 

Figura 3: Rua Getúlio Vargas 

 
Fonte: Google Earth 
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 Rua Jacob Schadeck com área de 4.162,19 m² na, localizada no Bairro Tolachinsk, 

Papanduva/SC. 

 
Figura 4: Rua Jacob Schadeck 

 
Fonte: Google Earth 

 

 Rua José Reva com área de 8.405,47 m² na, localizada no Bairro Centro e Santa Mônica, 

Papanduva/SC. 

Figura 5: Rua José Reva 

 
Fonte: Google Earth 
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 Rua José Zadorosni, com área de 954,62 m² na, localizada no Bairro Centro, 

Papanduva/SC. 

Figura 6: Rua José Zadorosni 

 
Fonte: Google Earth 

 

 Rua Pedro Bosse Filho com área de 2.554,39 m² na, localizada no Bairro Santa Mônica, 

Papanduva/SC. 

Figura 7: Rua Pedro Bosse Filho 

 
Fonte: Google Earth 
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 Rua Pedro Povaluk – Trecho 01 com área de 3.943,32 m², localizada no Bairro Cohab II, 

Papanduva/SC. 

Figura 8: Rua Pedro Povaluk – Trecho 01 

 
Fonte: Google Earth 

 Rua Pedro Povaluk – Trecho 02 com área de 4.464,69 m², localizada no Bairro Santa 

Mônica, Papanduva/SC. 

Figura 9: Rua Pedro Povaluk – Trecho 02 

 
Fonte: Google Earth 

Prefeitura
Typewriter
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO RUA CORONEL SEVERO DE ALMEIDA.



9 
 

 Rua Ver. Otávio Pechebella com área de 5.754,28 m², localizada no Bairro Tolachinsk, 

Papanduva/SC. 

Figura 910: Rua Ver. Otávio Pechebella 

 
Fonte: Google Earth 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes 

neste memorial descritivo e em consonância a planilha orçamentária quantitativa físico-

financeira e projeto arquitetônico. 

É de responsabilidade da CONTRATADA/EMPRESA, o fornecimento de todos os 

materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao 

cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se no projeto básico fornecido bem 

como no respectivo memorial descritivo, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os 

dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT, 

CREA e demais pertinentes, normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, 

emolumentos, etc., e por todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a 

terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos 

proprietários as suas plenas expensas. 

Nenhuma alteração nas especificações poderá ser feita sem autorização por parte da 

Fiscalização responsável, que poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os 

itens que compõe o projeto básico. 
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INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, sendo procedida a remoção de todos os entulhos 

e detritos acumulados no decorrer dos trabalhos. 

A contratada será responsável pelo fornecimento e fixação da placa de obra caso exigida 

pela legislação do CREA e demais órgãos de fiscalização. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1 - Placa de Obra em Chapa Galvanizada Adesivada 

 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no manual do Governo federal sobre Placas de Obras. Ela 

deverá ser confeccionada em chapa plana, galvanizada fixada em estrutura de madeira. 

Deverá ter o tamanho de (2,5x1,5 m) e ser instalada na Rua Jacob Schadeck, conforme 

indicação do projeto. 

As informações deverão estar em material adesivado. A placa deverá ser fixada em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que 

favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as seja mantida em bom estado de 

conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de 

execução das obras. 

 

1.2 - Demolição de Calçada de Forma Mecanizada 

 

Nos trechos entre as estacas 1.0 e 2.0, da Rua Getúlio Vargas existe uma área de 41,60 

m² de passeios (calçadas) executadas em concreto que deverão ser removidos de forma 

mecanizada. 

 

1.3 - Remoção de Meio-Fio 

 

Nos trechos entre as estacas 29.0 e 34.0 da Rua José Reva existe um trecho de 72,0 

metros de meio fio que deverão ser removidos e transportados propiciando seu posterior uso. 

 

1.4 - Carga, Transporte e Descarga Mecanizadas de Entulho em Caminhão Basculante 

 

Este item se refere a remoção de entulho proveniente da remoção dos passeios 

mencionados em 1.2 e 1.3. 
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2.0 - TERRAPLANAGEM  

 

2.1 - Regularização e Compactação de Subleito 

 

Esta especificação aplica-se à regularização do subleito da via a ser pavimentada com a 

terraplanagem concluída.  

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra 

camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e 

longitudinalmente. O grau de compactação deverá ser no mínimo, 80% em relação à massa 

específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário. São indicados 

os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: motoniveladora com 

escarificador; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro ou liso vibratório. Os equipamentos de 

compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e 

poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos pela 

Fiscalização. 

 

2.2 - Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria  

 

São segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo 

e no interior dos limites das seções do projeto, que definem a plataforma de Projeto. No 

método executivo, as operações de corte compreendem a escavação dos materiais 

constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto Geométrico. 

Serão feitos as cargas e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras na distância de 

3.000 metros. Serão efetuados preenchimentos ao longo da pista de rolamento de modo que 

atinja ao greide de projeto, no qual será empregado equipamentos como tratores equipados 

com lâminas, carregadoras conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e 

transportadores diversos. A operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e 

motoniveladoras, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho.  

 

3.0 - VIGA DE CONTENÇÃO 

 

3.1 - Escavação Mecânica, a Céu Aberto, em Material de 1ª Categoria 

 

Para a execução da viga de contenção deverá ser feita a escavação do solo nos pontos 

específicos conforme projeto geométrico. Poderão ser empregados equipamentos para 

execução do serviço como retroescavadeira e escavadeira hidráulica. 
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3.2 - Escavação Manual de Valas 

 

Para a regularização e execução da viga de contenção deverá ser feita a escavação 

manual do solo para a execução da fundação e instalação das formas.  

 

3.3 - Fabricação de Fôrma para Vigas 

 

As formas das vigas deverão ser de madeira serrada de espessura 25 mm e ter as 

amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou 

deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da desforma, 

reproduza a estrutura determinada em Projeto. Na execução de elementos de concreto 

armado, a ligação entre as formas externas e internas será efetuada por meio de elementos 

rígidos. Os pontaletes serão de pinho, eucalipto ou madeira equivalente com secção de 

dimensões mínimas de 75 x 75 mm ou com secção equivalente, devendo ser devidamente 

contraventados. As formas somente poderão ser retiradas, observando-se os prazos mínimos. 

A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o 

uso de aceleradores de pega no concreto. Na retirada das formas deve-se evitar choques 

mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão garantir nivelamento, 

prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de 

ondulações na superfície pronta do concreto. A retirada das formas será efetuada de modo a 

não danificar as superfícies do concreto, valendo os prazos mínimos já estabelecidos para 

concreto armado comum. 

 

3.4 - Concreto Armado 

 

O concreto a ser utilizado será usinado, com resistência característica à compressão aos 

28 dias de 25Mpa. Antes do lançamento do concreto, molhar o local das peças. Utilizar 

vibrador elétrico ou à gasolina para promover o adensamento do concreto nas peças. Será 

permitido o uso de aditivos somente quando autorizado pela Fiscalização. A descarga da 

betoneira deverá se dar diretamente sobre o meio de transporte. O transporte de concreto até 

o local do lançamento deverá ser cuidadosamente estudado, para evitar a segregação ou 

perda de material. A concretagem deverá obedecer a um plano de lançamento com especiais 

e cuidados. Cuidados que deverão ser tomados também durante a cura do concreto, 

especialmente nos primeiros 7 (sete) dias. 
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4.0 - DRENAGEM PLUVIAL 

 

4.1 - Escavação Mecanizada de Vala 

 

A abertura da vala é realizada com a ajuda de uma retroescavadeira, cujas características 

devem ser adaptadas ao diâmetro do tubo, ao meio e à profundidade do assentamento. A 

largura da vala é em função do DN e da natureza do terreno, ou seja, será igual ao diâmetro 

externo do tubo acrescido de 20 cm para todos os diâmetros. 

As escavações deverão propiciar depois de concluídas, condições para montagem das 

tubulações em planta e perfil e caixas em geral. 

Todas as drenagens previstas deverão seguir rigorosamente o projeto quanto aos 

diâmetros especificados em projeto. 

Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, 

vazamento de lençol freático.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através 

de esgotamento, para não prejudicar os serviços, ou causar danos à obra. 

As escavações acima de 1,50m deverão ser escoradas a fim de preservar a vida e a 

qualidade da obra. A execução das escavações implicará responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela sua resistência e estabilidade. O recobrimento mínimo dos tubos em 

concreto simples e em concreto armado será de no mínimo 80 cm.  

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 

superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo 

a oferecer condições de segurança às tubulações e bom acabamento da superfície, não 

permitindo seu posterior abatimento. Os aterros e ou reaterros em geral, serão executados 

com material de primeira categoria, devidamente umedecidas até atingir a umidade ótima, até 

a compactação ideal, de 80% do Proctor Normal, até a cota final do reaterro.  

 

4.2 - Remoção de Tubos de Concreto em Valas - D = 500 mm 

 

No trecho entre as estacas 27.0 e 33.0 deverão ser removidos tubos de concreto com 

diâmetro de 500mm, pois os mesmos encontra-se em profundidade que não atende as 

necessidades de projeto, e, portanto, não podendo ser utilizados. 

 

4.3 - Lastro de Vala com Preparo de Fundo 

 

O fundo das valas deverá ser preparado de forma a manter uma declividade constante 

em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando apoio uniforme e contínuo ao 

longo da tubulação. O terreno do fundo das valas deverá estar seco, sendo feita se 
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necessário, uma drenagem prévia. O fundo das valas deverá ser regularizado e possuir lastro 

de areia com espessura mínima de 5,0cm para o perfeito assentamento dos tubos que serão 

do tipo macho e fêmea. 

 

4.4 - Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 300 e 400 

mm 

 

A rede coletora que ficará sob a pista será constituída por tubos de concreto com seção 

circular Ø de 300 e 400 mm, classe PS1, tipo macho-fêmea, a rede não será executada com 

berço de concreto. Os tubos deverão ser assentados sobre a camada de areia já executada. 

A operação de colocação dos tubos se dará pela seguinte forma:  

a) Instalação de tubos, conectando-se às bocas de lobo;  

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traço 1:4 ou vedação com anel 

de lona plástica;  

c) Execução do reaterro com o próprio material escavado da vala;  

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecânico ou com a própria retro 

escavadeira; 

 

4.5 - Tubo de Concreto para Redes Coletoras de Águas Pluviais, Diâmetro de 500 mm 

 

A rede coletora que ficará sob a pista será constituída por tubos de concreto com seção 

circular Ø 500 mm, classe PS1, tipo macho-fêmea, a rede não será executada com berço de 

concreto. Os tubos deverão ser assentados sobre a camada de areia já executada. 

Procedimento executivo:  

A operação de colocação dos tubos se dará pela seguinte forma:  

a) Instalação de tubos, conectando-se às bocas de lobo;  

b) Rejuntamento dos tubos com argamassa cimento-areia, traço 1:4 ou vedação com anel 

de lona plástica;  

c) Execução do reaterro com o próprio material escavado da vala;  

d) O reaterro deve ser compactado com compactador mecânico ou com a própria retro 

escavadeira; 

 

4.6 - Boca de Lobo Simples - Grelha de Concreto 

 

As caixas coletoras são do tipo boca de lobo, cujas dimensões constam no projeto, as 

profundidades são variáveis dependendo da profundidade da tubulação e de seu diâmetro. 
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As obras abrangidas por esta especificação tratam basicamente de dispositivo construído com 

blocos de concreto, preenchidos com concreto.  

Escavação para a instalação das caixas ou bocas deverá ser feita de modo a permitir a 

sua execução com espaços laterais suficientes para o assentamento da alvenaria com blocos 

de concreto. O fundo da cava, antes do lançamento do lastro de concreto magro, deverá ser 

regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boa qualidade da fundação. 

Após a compactação será lançado uma camada de concreto magro, na espessura de 5,0 cm 

de modo a regularizar a superfície e melhorar as condições da distribuição do carregamento 

do solo. Sobre o lastro serão erguidas as paredes da caixa ou boca de lobo. Os tubos que 

convergem nas caixas deverão estar assentados e fixados antes da execução das paredes 

das caixas de passagem ou das bocas de lobo que os envolvem. Depois da execução e o 

respectivo tempo de cura dos mesmos serão feitos os reaterros laterais das paredes com o 

lançamento do material em camadas na espessura de 20,0cm, compactando-se 

energicamente cada camada. Após a complementação do reaterro será feita a limpeza da 

caixa para remover todo o entulho caído no interior e que possa vir a comprometer o 

escoamento, depois então serão assentadas as tampas de concreto indicadas no projeto. 

 

4.7 - Caixa de Ligação e Passagem 

 

As caixas de ligação e passagem, cujas dimensões constam no projeto, têm suas 

profundidades variáveis dependendo da profundidade da tubulação e de seu diâmetro. As 

obras abrangidas por esta especificação tratam basicamente de dispositivo construído com 

blocos de concreto, preenchidos com concreto.  

A escavação para a instalação das caixas deverá ser feita de modo a permitir a sua 

execução com espaços laterais suficientes para o assentamento da alvenaria com blocos de 

concreto. O fundo da cava, antes do lançamento do lastro de concreto magro, deverá ser 

regularizado e compactado mecanicamente de modo a garantir boa qualidade da fundação. 

Após a compactação será lançado uma camada de concreto magro, na espessura de 5,0 cm 

de modo a regularizar a superfície e melhorar as condições da distribuição do carregamento 

do solo. Sobre o lastro serão erguidas as paredes da caixa. Os tubos que convergem nas 

caixas deverão estar assentados e fixados antes da execução das paredes das caixas de 

passagem. Depois da execução e o respectivo tempo de cura dos mesmos serão feitos os 

reaterros laterais das paredes com o lançamento do material em camadas na espessura de 

20,0cm, compactando-se energicamente cada camada. Após a complementação do reaterro 

será feita a limpeza da caixa para remover todo o entulho, caído no interior e que possa vir a 

comprometer o escoamento.  
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4.8 - Abertura de furo em concreto com martelete 

 

Na Rua Pedro Povaluk – Trecho 02, para o desague final da drenagem deverá ser feito 

um furo na cabeceira da ponte sobre o Rio Papanduva onde passará a tubulação com 

diâmetro de 50,0 cm. O furo deverá ser feito com martelete ou outro equipamento similar de 

modo que facilite a execução do mesmo. 

 

4.9 - Assentamento (meio-fio), Confeccionado em Concreto Pré - Fabricado 

 

Deverá ser executada a escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo 

aos alinhamentos, cotas e dimensões indicado no projeto. Posteriormente a instalação e 

assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo 

considerado e finalmente o rejuntamento com argamassa cimento areia, traço 1:4, em massa. 

Os meios-fios ou guias deverão ser pré-moldados em fôrmas metálicas ou de madeira 

revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração, 

e estes devem apresentar fck ≥ a 20 Mpa. 

Os meios fios terão as seguintes dimensões, 100x15x13x30 cm (comprimento x base 

inferior x base superior x altura). 

Deverá ser observada pela empresa CONTRATADA ao longo do percurso de 

pavimentação as entradas de garagens, entradas de pedestres e rampas de acessibilidade, 

no qual, deverá ser feito o rebaixamento dos meio fios, conforme especificado em projeto. 

 

4.10 - Calha em Concreto Simples, em Meia Cana Diâmetro 200mm 

 

As calhas, meia cana ou meio tubo de concreto são utilizados para o escoamento 

superficial das águas pluviais, conduzindo as águas captadas para as tubulações fechadas 

ou enterradas. Neste caso será aplicado nos trechos com taludes e/ou barrancos.  

A aplicação das canaletas, meia cana ou meio tubos é de fácil execução, sendo 

necessário apenas a abertura do leito do solo e sua colocação diretamente na abertura sobre 

um colchão de areia. 

O principal benefício de seu uso é a prevenção contra erosões do solo, ou no caso de 

taludes evitar que materiais se depositem sobre os passeios.  

 

 

 

Prefeitura
Typewriter
ANEXO IV - MEMORIAL DESCRITIVO RUA CORONEL SEVERO DE ALMEIDA.



17 
 

4.11 - Tubo de Concreto Simples DN 200 mm  

Os tubos serão utilizados para fazer a interligação entre a caixa de passagem e as calhas de 

concreto até as bocas de lobo. A escavação poderá ser feita manualmente ou com uso de 

equipamento mecanizado. 

4.12 - Caixa de Passagem 60x60x60 cm em Alvenaria 

 

Deverá ser executada uma caixa de passagem de 60x60x60 cm entre o passeio e as 

bocas de lobos para a destinação final das águas captadas pelas calhas de concreto, de 

acordo com o projeto de drenagem pluvial. 

 

4.13 - Poço Visita Águas Pluviais em Concreto Armado, Coletor D=40 e 50 cm 

 

Um poço de visita convencional possui dois compartimentos distintos que são a chaminé 

e a câmara, construídos de tal forma a permitir fácil entrada e saída do operador e espaço 

suficiente para este operador executar as manobras necessárias ao desempenho das funções 

para as quais a câmara foi projetada. 

A câmara de trabalho é o compartimento principal da estrutura, de seção circular, 

quadrada ou retangular, onde se realizam todas as manobras internas, manuais ou 

mecânicas, por ocasião dos serviços de manutenção nos trechos conectados.  

Deverá ser executada em concreto armado, o detalhamento poderá ser verificado junto 

ao projeto de drenagem pluvial prancha 03/03 da Rua José Reva. 

 

5.0 - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCRETO 

 

5.1 - Base para Pavimentação, Inclusive Compactação 

 

Esta especificação se aplica à execução de base de brita granular constituída de pedra 

graduada. Os serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de 

terraplenagem e regularização do subleito, e deverão ser executados isoladamente da 

construção das outras camadas. Será executado em conformidade com as seções 

transversais tipo do projeto e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, 

transporte, espalhamento, compactação e acabamento, as camadas terão espessura que 

variam de 10,0 a 17,0 cm, conforme especificado em cada projeto geométrico. Os serviços de 

construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, constando o 

equipamento mínimo necessário: moto niveladora com escarificador, carro tanque distribuidor 
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de água, rolo compactador vibratório liso, caminhões basculantes para o transporte do 

material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos aceitos pela 

Fiscalização. 

O agregado para a base deverá estar isento de matéria vegetal e outras substâncias 

nocivas. O agregado para a base deverá possuir no mínimo 80% de partículas em peso, tendo 

pelo menos duas faces britadas. 

O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base será de 80% 

da energia AASHTO Modificado. 

Não se tolerará nenhum valor individual de espessura fora do intervalo ± 2cm, em relação 

à espessura do projeto. 

No caso de se aceitar, dentro das tolerâncias estabelecidas, uma camada da base com 

espessura média inferior à do projeto, o revestimento será aumentado de uma espessura 

estruturalmente equivalente a diferença encontrada. 

No caso de aceitação da camada de base dentro das tolerâncias, com espessura média 

superior a do projeto, a diferença não será deduzida da espessura do revestimento. Na 

compactação deverão ser executadas pelo menos 12 passadas com rolo compactador. 

Deverá ainda ser realizado o ensaio de Viga Benkelman como garantia de que o pavimento 

está devidamente compactado. 

 

5.2 - Camada com Areia Média 

 

Deverá ser realizada uma camada de areia, esparramada e sarrafeada, sem ser 

compactada, com espessura de 10,0 cm (dez centímetros) em toda a área onde serão 

assentados os blocos sextavados de concreto. 

 

5.3 - Execução de Pavimento em Piso Intertravado com Bloco Sextavado de 25x25 cm, 

espessura de 8 cm 

 

Sobre o colchão de areia, deverá ser executado o piqueteamento no sentido longitudinal 

e transversal de modo a conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um 

articulado, facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvio em relação aos 

elementos do projeto. Nessa marcação deverá ser verificada a declividade transversal e 

longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Deverá ser usado bloco intertravado de 

concreto e=8,00cm. Os blocos de concreto, deverão ter juntas regulares de 3,0 mm (três 

milímetros) de espessura, e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas. O corte 

das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco abrasivo. Todas as peças 

trincadas deverão ser substituídas. 
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Obs: Apresentar de qualquer uma das universidades públicas, Federal, estadual, sistema 

ACAFE, ou laboratório idôneo, procedimentos de ensaios a serem efetuados, concomitantes a 

obra, de forma a garantir que as lajotas de concreto simples a serem utilizadas na obra atendem 

ao especificados nas normas brasileiras para revestimento de pavimentação a lajota sextavada 

de concreto simples com fck=35,0 Mpa (no mínimo). 

  

5.4 - Concreto Fck = 25Mpa, Arremate entre as Pistas de Rolamento 

Esta especificação será aplicada no trecho que compreende o encontro das ruas já 

pavimentada e o trecho a ser pavimentado, no qual será executado o arremate em concreto 

das mesmas. 

 

5.5 - Camada com Areia Média (travamento do piso intertravado) 

 

Consiste no rejunte do piso espalhando areia com espessura de 1,00 cm com o auxílio 

de vassouras, rodos e vassourões, no qual é feita à varredura, possibilitando deste modo o 

melhor enchimento nos vazios entre as lajotas assentadas. Após a varredura, será 

compactação final e colocação das peças de ajuste de argamassa e limpeza por varrição. 

A padronização é sugerida através da definição de diferentes faixas de utilização do 

espaço da calçada e é determinada em função da sua largura. Orientações sobre o 

dimensionamento e posicionamento de rampas de pedestres e veículos, a execução da obra 

e os diversos materiais de revestimento são apresentados em projeto. 

 

5.6 - Compactação Mecânica - Pavimentação Urbana 

 

Após a execução do pavimento este deverá ser compactado (compactação inicial) com 

rolo tipo “tandem” ou com rolo compressor liso de 3 rodas de porte médio com peso de 8,1 

toneladas. Deverão ser executadas pelo menos 12 passadas  

 

6.0 - PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO 

 

6.1 - Regularização e Compactação de Subleito 

 

Esta especificação aplica-se à regularização do subleito do passeio a ser pavimentado. 

Nestes locais é necessário ter uma base compacta, devem-se realizar os cortes e 

posteriormente a isso efetuar o espalhamento manualmente e a compactação de material de 
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1ªcategoria em camadas com no máximo 10 cm de espessura. O material deverá ser extraído 

de empréstimos e ou jazidas. 

Uma nova camada somente é colocada quanto a anterior tiver sido completamente 

compactada, até atingir a cota 11 cm abaixo do topo do meio-fio instalado no caso do uso de 

blocos intertravados. A sua superfície deverá estar com declividade transversal entre 1% e 

2% em direção ao meio-fio junto a pista de rolamento. 

A execução do pavimento dos passeios deverá respeitar a recomendação específica das 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT referentes aos 

respectivos materiais e sistemas construtivos, inclusive os seus instrumentos de controle de 

qualidade e garantia como a ABNT NBR 12255. As rampas para acesso de veículos ou 

demais nivelamentos entre a calçada e as edificações deverão ser acomodadas na parte 

interna do terreno (após o muro). É proibido construir rampas para veículos na faixa de 

circulação da calçada, pois dificultam ou impedem a circulação segura dos pedestres e das 

pessoas com mobilidade reduzida. Diante destas considerações iniciais, a CONTRATADA 

deverá verificar a necessidade de rebaixamento e/ou adequação das guias e tomar as 

providências cabíveis perante aos órgãos públicos para sua execução consultando-os sempre 

em caso de quaisquer dúvidas. 

 

6.2 - Corte de árvores com limpeza e Remoção de Entulho 

 

Para a retirada das árvores, o trabalho deverá começar de cima para baixo, podando os 

galhos mais altos, descendo-os com muito cuidado utilizando-se corda. O tronco deverá ser 

cortado em peças de, no máximo 2 metros e encaminhado para bota-fora a ser definido pela 

Prefeitura Municipal. 

 

6.3 - Escavação Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria  

 

São segmentos cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao longo do eixo 

e no interior dos limites das seções do projeto, que definem a plataforma de Projeto. No 

método executivo, as operações de corte compreendem: 

 Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de 

terraplenagem indicado no projeto Geométrico; 

Carga e transporte dos materiais para aterro dos passeios com DMT até 1800 a 2000 

metros. Estes materiais deverão ser transportados de forma a não causar transtornos, 

provisórios ou definitivos, à obra. Serão empregados tratores equipados com lâminas, 

carregadoras conjugadas com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores 
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diversos. A operação incluirá, complementarmente, a manutenção de caminhos de serviço e 

áreas de trabalho. 

 

6.4 - Viga de Concreto Confeccionada em Concreto Pré – Fabricado (travamento dos 

passeios) 

 

Deverá ser executada a escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo 

aos alinhamentos, cotas e dimensões indicado no projeto. Posteriormente a instalação e 

assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo 

considerado e finalmente o rejuntamento com argamassa cimento areia, traço 1:4, em massa. 

Os meios-fios ou guias deverão ser pré-moldados em fôrmas metálicas ou de madeira 

revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibração, 

e estes devem apresentar fck ≥ a 20 Mpa. 

As vigas terão as seguintes dimensões, 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior 

x base superior x altura. 

Deverá ser observada pela empresa CONTRATADA ao longo do percurso de 

pavimentação as entradas de garagens, entradas de pedestres e rampas de acessibilidade, 

no qual deverá ser feito o rebaixamento dos meio fios, conforme especificado em projeto. 

 

6.5 - Embasamento de Material Granular - Pó de Pedra 

 

A construção do pavimento inicia-se pela execução da camada de pó de pedra para 

assentamento dos blocos. O pó de pedra utilizado deve atender às normas técnicas brasileiras 

pertinentes, estar limpo e isento de matéria orgânica. O pó de pedra deve ser jogado seco, 

limpo e solto (sem compactar) entre as guias de aço ou de madeira para depois ser sarrafeada 

com a régua que corre sobre as guias. A espessura dessa camada deverá ser de 5,0cm. No 

caso de a camada ser maior, haverá deformação (afundamento) e, no caso da camada ser 

menor, haverá quebra dos blocos. É importante que a espessura da camada de assentamento 

seja uniforme e constante, não devendo variar simplesmente para compensar irregularidades 

grosseiras no acabamento superficial da camada de base. Na realidade, é por essa razão que 

é obrigatória a obtenção prévia de um acabamento plano e fechado da base, sem buracos ou 

calombos. 
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6.6 - Execução de Passeio em Piso Intertravado com Bloco Retangular Cor Natural de 

20x10 cm, espessura 6,0 cm 

 

Todas as calçadas devem apresentar inclinação entre 1% e 2% no sentido transversal 

em direção ao meio-fio, para escoamento de águas pluviais, de acordo com a norma técnica 

ABNT NBR 9.050:2015 e às normas e leis pertinentes. 

A colocação dos blocos é uma das atividades mais importantes de toda a construção do 

pavimento, pois é responsável, em grande parte, por sua qualidade final. Dela dependerão 

níveis, alinhamentos, o padrão de assentamento, regularidade da superfície, largura das 

juntas, que são fundamentais para o bom acabamento e a durabilidade do pavimento. Como 

é uma atividade manual, da qual participam muitas pessoas, é importante ter dela um controle 

rigoroso. O alinhamento correto dos blocos é um indicativo de sua boa qualidade e da atenção 

que se teve durante a construção do pavimento.  

Fios-guia devem acompanhara frente de serviço indicando o alinhamento dos blocos 

tanto na largura quanto no comprimento da área. As juntas entre os blocos devem ter 3 mm 

em média, variando entre 2,5mm e 4mm. Assentar a primeira fiada de acordo com o padrão 

de posicionamento para cada local segundo orientações da FISCALIZAÇÃO. 

O padrão de posicionamento adotado será o intertravado paralelo ao meio fio, ver (Figura 
2).  

 
Figura 2 

 
 Piso intertravado 

 
 

As compactações serão realizadas manualmente ou com auxílio de um vibrocompactador 

comum com baixa potência, evitando a quebra dos blocos. No uso da compactação por 

vibrocompactadora deve-se passar pelo menos duas vezes e em direções opostas, primeiro 

totalmente num sentido e logo depois no sentido contrário. Deve haver uma sobre posição 

dos percursos em 20 cm para evitar a formação de degraus. A compactação deve prosseguir 

até um metro e meio antes de alcançar a extremidade final do trecho interrompido, exceto se 

este estiver confinado com meio-fio ou guia concretada. Esta faixa final de um metro e meio 
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sem confinamento deve ser compactada com o trecho seguinte. Após a compactação, retirar 

com auxílio de duas colheres de pedreiro os blocos quebrados e substituí-los por novos. 

 

6.7 - Piso Podotátil Intertravado 

O piso podotátil deve ser utilizado em calçadas onde haja ausência ou interrupção da 

guia de balizamento e esta tenha altura inferior a 5,0 cm (cinco centímetros), indicando o 

caminho a ser percorrido. Portanto, o piso podotátil deve ser colocado conforme projeto ou 

determinação da FISCALIZAÇÃO. A sua instalação deve atender também à norma ABNT 

NBR 9050:2015.  

O assentamento dos pisos podotáteis deverão ocorrer, à semelhança do bloco 

intertravado, sobre uma camada de pó de pedra. Neste caso, visando nivelar os pisos 

podotáteis com a superfície da calçada, a camada de pó de pedra deverá ter espessura 

ajustada para que isto ocorra. O pó de pedra será o mesmo utilizado para o assentamento do 

pavimento intertravado. O piso podotátil de alerta deve ser instalado no início e fim das 

rampas de acesso ás calçadas. A função principal do piso tátil de alerta é de orientar e alertar 

sobre situações no percurso. 

 

6.8 - Camada com Areia Média (travamento dos passeios) 

Para selagem ou rejuntamento das juntas será utilizada areia fina que diminui a 

percolação (subida) da água do solo e garante o funcionamento mecânico do pavimento. Por 

isso é preciso utilizar materiais e mão de obra de boa qualidade na selagem e compactação 

final. No rejuntamento devem-se utilizar areia fina com grãos menores que 2,5mm, do tipo 

utilizado para reboco de paredes, devendo estar totalmente seca sem conter cimento ou cal. 

A areia é posta sobre os blocos em camadas finas de 1,0 cm para evitar que sejam totalmente 

cobertos e espalhados com uma vassoura até preencher completamente as juntas.  

 

7.0 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, no plano 

vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter 

permanente e, eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com propósito de 

regulamentar, advertir ou indicar, uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais 

segura e eficiente, visando o conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego. 
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7.1 - Fornecimento e Implantação de Placa de Sinalização Semi Refletiva 

 

As placas de advertência e regulamentação são confeccionadas em chapa de aço planas 

com espessura de 1,25 mm de bitola # 18, chapa de aço cortadas e furadas, adesivadas com 

material refletivo de acordo com as cores e padrões do CONTRAN. Chapa com antiferrugem 

e pintadas pelo processo eletrostático a pó e curadas a uma temperatura de 200ºC. Suporte 

para fixação em tubo galvanizado 48,30mmx2,65mmx3,00m, fixadas nos mesmos com 

parafusos passantes. As placas na face principal com fundo refletorizado com partícula Grau 

Técnico (GT) e as legendas confeccionadas também com película GT, semi refletiva. As 

instalações das placas deverão ser feitas conforme é apresentado no projeto. 

7.2 - Placa para Identificação Nome de Rua 

 

Placas confeccionadas em chapa tratadas com antiferrugem e pintadas com fundo azul 

escuro e letras em branco. Suporte para fixação em tubo galvanizado 

48,30mmx2,65mmx3,00m, fixadas nos mesmos com parafusos passantes. 

 

7.3 - Sinalização Horizontal com Tinta Retrorrefletiva a Base de Resina Acrílica com 

Microesferas de Vidro 

 

As faixas que tem a função de definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando 

os locais de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta à base de resina acrílica na 

cor branca. 

A faixa contínua consiste na execução de linhas longitudinais que tem a função de definir 

os limites da pista de rolamento e de orientar a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas 

de tráfego, e ainda a de regulamentar as possíveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, 

espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT. 

No eixo da pista, deverá ser executada uma sinalização horizontal na cor amarela, 

simples e contínua (conforme projeto em anexo), com 12 cm de largura, delimitando as faixas 

de sentidos opostos. 

A lombada deve ser pintada com tinta à base de resina acrílica, na cor amarela. 

A sinalização deverá ser executada por meio manual e por pessoal habilitado. Dimensões 

das faixas de pedestre, lombada e faixa contínua deveram ser executadas conforme detalhe 

e especificações no projeto de Sinalização de Trânsito.  
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8.0 - EXECUÇÃO E CONTROLE 

 

8.1 - Responsabilidades 

 

a) Fica reservado ao CONTRATANTE/MUNICÍPIO, neste ato representado pela Secretaria 

de Obras e Serviços, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e 

porventura omisso neste memorial, e nos demais e que não seja definido em outros 

documentos contratuais, como o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. 

b) Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA/EMPRESA somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou 

norma neste memorial, no projeto básico, ou em outros documentos contratuais, não exime a 

CONTRATADA/EMPRESA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas 

preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e 

adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais 

pertinentes. 

c) Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA/EMPRESA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das 

cláusulas e condições, do contrato, do projeto básico, das especificações técnicas, do 

memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da 

ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou não neste memorial.  

d) Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas 

gerais e memoriais predominam sobre o projeto básico e detalhes específicos, devendo o 

fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para 

as providências e compatibilizações necessárias. 

e) As especificações do projeto e memorial descritivo destinam-se a descrição e a execução 

dos serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e 

com todos os elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom 

acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e 

o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os 

demais. 

f) O responsável técnico da CONTRATADA/EMPRESA deverá efetuar todas as correções, 

interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término dos 

serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO. 

g) A CONTRATADA deverá visitar o local dos serviços e inspecionar as condições gerais do 

terreno, as alimentações das instalações/redes, passagens, redes existentes, taludes, árvores 

existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem como verificar as demais 

especificações do projeto, comparando-as com as medidas e níveis "In Loco", pois deverão 
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constar da proposta todos os itens necessários à execução total dos serviços, não cabendo, 

após assinatura do contrato nenhum termo aditivo visando acrescentar itens ou quantitativos 

previstos inicialmente. 

h) Deverá ser apresentado pela empresa CONTRATADA um relatório semanal “Plano de 

Trabalho”, com a descrição dos serviços executados, bem como a comprovação dos mesmos 

através de fotos datadas anexadas ao relatório. 

 

9.0 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

a) Os serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela Administração 

Municipal de Papanduva/SC, através de sua Secretaria de Obras e Serviços e ainda através 

do setor de engenharia da AMPLANORTE e ou sucessoras, o qual será doravante, aqui 

designado FISCALIZAÇÃO. 

b) A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá 

estar sempre a cargo de um profissional, devidamente habilitado e registrado no CREA, com 

visto no Estado de Santa Catarina, que no caso da CONTRATADA deverá ser o responsável 

técnico mediante emissão de ART (anotação de responsabilidade técnica). 

 

10.0 - SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DO LOCAL 

O local de execução dos serviços deverá ser sinalizado de forma necessária à segurança 

das obras, dos pedestres e veículos sendo de plena responsabilidade e expensas da 

CONTRATADA/EMPRESA, incluindo cones, placas e controle do tráfego.  

A CONTRATADA/EMPRESA é a única e exclusiva responsável pela segurança, guarda 

e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela 

proteção destes e das instalações dos serviços. 

 

11.0 - RESÍDUOS 

 

A remoção de todos os resíduos de materiais deverá ser executada pela 

CONTRATADA/EMPRESA para posterior liberação de uso e trânsito geral do local. 
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12.0 - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Concluídos todos os serviços, objetos de certame licitatório, se estiverem em perfeitas 

condições atestados pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuada a inspeção geral, bem como 

recebida toda a documentação exigida nos termos contratuais, será recebida através de 

Termo de Recebimento, emitido juntamente com a última medição.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Papanduva, 06 de agosto de 2018. 

______________________________

Dair Kaczmarek 
Eng° Civil - Responsável Técnico  

CREA/SC: 122404-8 
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ANEXO V - INSCRIÇAO  IMOBILIÁRIA VALOR APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA.
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

PREFEITURA DE PAPANDUVA

OBRA SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA COM PASSEIO

LOCAL: PEDRO POVALUK COHAB TRECHO 1
EXTENSÃO (m) 310,32 12

VALOR DA OBRA (R$) 522.795,23

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

Participaç

ão 

individual 

proporcio

Valor TOTAL DA 

OBRA

 (R$)  (R$)  (R$)  (%)  (R$) 

1 Inácio Estoieski - 959 3.19.0.27.0.001 463,55 59,55   27.604,40        522.795,23    30.889,33         3.284,92          5,26        27.508,60         

2 Palermo Simões de Oliveira - 975 3.19.0.404.0.001 478,5 59,55   28.494,68        522.795,23    31.885,54         3.390,87          5,43        28.395,79         

3 Silvio Iglikoski - 999 3.19.0.375.0.001 1035 59,55   61.634,25        522.795,23    68.968,73         7.334,48          11,75      61.420,36         

4 Eliane Novak Kichileski Gonçalves - 1059 3.19.0.328.0.001 800 59,55   47.640,00        522.795,23    53.309,16         5.669,16          9,08        47.474,67         

5 Theofila Stakowiak Novak - 1067 3.19.0.308.0.001 350,03 59,55   20.844,29        522.795,23    23.324,76         2.480,47          3,97        20.771,95         

6 Ermildo Lucachinski - 1332 3.20.0.21.0.001 474 59,55   28.226,70        522.795,23    31.585,68         3.358,98          5,38        28.128,74         

7 José Gralik Filho - s/n 3.20.0.297.0.001 319,38 59,55   19.019,08        522.795,23    21.282,35         2.263,27          3,63        18.953,08         

8 José Gralik Filho - 1147 3.20.0.281.0.001 588,54 59,55   35.047,56        522.795,23    39.218,22         4.170,66          6,68        34.925,93         

9 Mariluci de Lima Dobrowolski - 1175 3.20.0.260.0.001 400 59,55   23.820,00        522.795,23    26.654,58         2.834,58          4,54        23.737,34         

10 Edonir Rogério Pires - 958 3.10.0.102.0.001 461,97 59,55   27.510,31        522.795,23    30.784,04         3.273,73          5,24        27.414,84         

11 Jose Amarildo Wojszak - 978 3.10.0.122.0.001 718,7 59,55   42.798,59        522.795,23    47.891,62         5.093,03          8,16        42.650,057       

12 Regina lacowictz Dutka - 998 3.10.0.142.0.001 800 59,55   47.640,00        522.795,23    53.309,16         5.669,16          9,08        47.474,671       

13 Salete Terezinha Teixeira Lisboa - 1010 3.10.0.160.0.001 720 59,55   42.876,00        522.795,23    47.978,24         5.102,24          8,17        42.727,204       

14 Jaime Jusviak - s/n 3.10.0.175.0.001 600 59,55   35.730,00        522.795,23    39.981,87         4.251,87          6,81        35.606,003       

15 Edson Antonio dos Santos - 1064 3.10.0.227.0.001 600 59,55   35.730,00        522.795,23    39.981,87         4.251,87          6,81        35.606,003       

16 59,55   -                    -                     -                    -          -                     

17 59,55   -                    -                     -                    -          -                     

18 59,55   -                    -                     -                    -          -                     

19 59,55   -                    -                     -                    -          -                     

20 59,55   -                    100,00    522.795,23       



 
 

 

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 26/2020 

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 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 nas Lei Complementar  Municipal nº50/2013 e Lei nº especifica 2181 de 19 

de dezembro de 2018 e orçamento anexo, estando a cobrança limitada à valorização que 

sobrevier ao imóvel. 

§ Único: Caso a valorização ultrapassar o custo da obra este último será o parâmetro para a 

cobrança da contribuição de melhoria, devendo ser rateado entre os contribuintes de forma 

proporcional nos termos da lei.  

 

 2.           DO LOCAL DAS OBRAS: 

As obras de melhoria serão executadas na parte da Rua Pedro Povaluk trecho 1 entre a Rua   

Jacob Shadeck até a Rua sem denominação bairro COHAB II.           

 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 Descritível; 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, pavimentação em lajotas sextavadas  e meio-fio, inclusive passeio executado com  

paver. 

4. ORÇAMENTO DE CUSTO DA OBRA:  

O custo total das obras a serem executadas é de R$ 522.795,23 (quinhentos e vinte e dois mil 

setecentos e noventa e cinco reais e vinte e três 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$ 522.795,23(quinhentos e vinte e dois mil setecentos e 

noventa e cinco reais e vinte e três centavos ).º A determinação do valor da Contribuição de 

Melhoria far-se-á rateando-se, proporcionalmente, o custo parcial ou total 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 trechos das ruas mencionadas no item 2 que sofrerem 

valorização, conforme plantas de localização constantes do 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. 

Papandua 04 de junho de 2020 



 
 

 

 

 

Luiz Henrique Saliba  

Prefeito Municipal 

 

 


