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LEI COMPLEMENTAR Nº 292, DE 22 DE JUNHO DE 2022.

ESTABELECE OS REQUISITOS PARA LANÇAMENTO E 
COBRANÇA  DE  CONTRIBUIÇÃO  DE  MELHORIA 
DECORRENTE  DE  OBRA  PÚBLICA  E  DÁ  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O  Prefeito Municipal de Fraiburgo,  Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica o Município de Fraiburgo autorizado a executar a pavimentação da FB050,na 
extensão de 1.011,60m, no trecho que interliga o bairro Colina do Sol e São Cristóvão, de acordo com 
os seguintes anexos:

I - Anexo I - memorial descritivo, projeto básico/executivo e memorial quantitativo;

II - Anexo II – memorial com a área de abrangência impactada pela obra (delimitação da 
zona beneficiada),  indicando os imóveis que deverão ser prévia e posteriormente avaliados para a 
verificação de possível valorização imobiliária;

III - Anexo III – planilha com o custo total da obra.

Art. 2º. Fica autorizado o lançamento e a cobrança da CM - Contribuição de Melhoria, de 
que  tratam  os  artigos  81  do  Código  Tributário  Nacional  e  362  e  seguintes  do  Código  Tributário 
Municipal – Lei Complementar Municipal nº 053/2003, para fazer face até o valor correspondente a 
20%  (vinte  por  cento)  do  custo  das  obras  públicas  elencadas  no  artigo  anterior,  de  que  decorra 
valorização  imobiliária,  tendo  como  limite  total  a  despesa  realizada  e  como  limite  individual  o 
acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado  a ser aferido pela diferença 
entre o valor das avaliações prévia e posterior a realização da obra.

Parágrafo único. O Município de Fraiburgo participará com o valor correspondente a 80% 

(oitenta por cento) do custo total da obra.

Art.  3º. O lançamento da CM – Contribuição de Melhoria se dará com a publicação do 
EDECOM – Edital de Contribuição de Melhoria, sendo que cada contribuinte deverá ser notificado do 
montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento, podendo optar, dentro do prazo 
de  30  (trinta)  dias,  pela  forma  de  pagamento  mais  adequada,  através  da  devolução  da  proposta 
devidamente preenchida e assinada.

Art. 4º. É facultado ao contribuinte apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, 
acerca de qualquer item dos anexos desta Lei, bem como do EDECOM, cujo procedimento obedecerá 
as  disposições  do  Processo  Contencioso  Fiscal  previsto  nos  artigos  609  e  seguintes  do  Código 
Tributário Municipal.
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Art. 5º. Nos termos do disposto no artigo 376 da Lei Complementar Municipal nº 053/2003, 
a Contribuição de Melhoria será recolhida:

I - em um só pagamento em até 30 (trinta) dias após a data da notificação do contribuinte;

II - de forma parcelada, a requerimento do contribuinte, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
após a data da notificação, em até 60 (sessenta) parcelas:

a) A primeira, até 30 (trinta) dias após a data da notificação do contribuinte;

b) As parcelas subsequentes, 30 (trinta) dias após a data de vencimento da parcela anterior.

§ 1º.  O valor de cada prestação será acrescido de correção monetária pela variação do 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC do mês imediatamente anterior ao do pagamento.

§  2º. No caso de serviço público concedido,  a  APM - Administração Pública Municipal 
poderá lançar e arrecadar a CM - Contribuição de Melhoria.

§ 3º. A Contribuição de Melhoria será paga pelo contribuinte da forma que a sua parcela 
anual não exceda a 3% (três por cento) do maior valor fiscal do seu imóvel, atualizado à época da  
cobrança.

Art. 6º.  Em caso de inadimplência pelo contribuinte, o valor da contribuição de melhoria 
estará sujeito aos encargos moratórios previstos no Código Tributário Municipal – Lei Complementar 
nº 053/2003, devendo serem inscritos em dívida ativa e encaminhados para cobrança administrativa 
e/ou judicial de acordo com os procedimentos adotados para os demais tributos.

Art. 7º. Fica isento do pagamento da Contribuição de Melhoria o contribuinte, proprietário 
e/ou responsável tributário, que preencher as seguintes condições: 

I - utilizar o imóvel para residência própria;

II - não ter renda familiar mensal superior a 3 (três) salários mínimos. 

Art. 8º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO
FRAIBURGO, SC, 22 DE JUNHO DE 2022. 

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

WILSON RIBEIRO CARDOSO JUNIOR
Prefeito Municipal

(Assinado digitalmente com amparo na Lei Federal 14.063/2020; Lei Federal 14.129/2021 e Decreto Municipal nº 0176/2021.)

 RUI CARLOS BRAUN
Secretário de Administração

O presente  instrumento  foi  publicado no Diário  Oficial  dos Municípios,  Autopublicação nº  541  de 22/06/2022,  disponibilizada no endereço  eletrônico 
www.diariomunicipal.sc.gov.br, com fundamento no artigo 81, da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal 2034/2009 e Decreto 303/2009. Por ser expressão da 
verdade, firmo a presente.
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este memorial objetiva fornecer informações sobre o tipo e/ou qualidade dos materiais e 

metodologia executiva a serem empregados na realização de terraplenagem, drenagem pluvial, 

pavimentação em pedras irregulares (calçamento), e sinalização viária para a pavimentação da 

estrada FB-050, ligação entre o bairro Colina do Sol e bairro São Cristóvão: 

 

 

2. GENERALIDADES 

 

As obras deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as cotas. 

Fica a cargo da empresa contratada a manutenção atualizada no canteiro de obras os alvarás, as 

certidões e as licenças, evitando interrupções por embargo, assim como ter um jogo completo 

aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais elementos que 

interessam ao serviço. 

Não serão aceitos materiais e serviços que não atendam as normas específicas, projeto, caderno 

de encargos e este memorial. 

A empresa deverá efetuar a limpeza da obra periodicamente ou quando solicitada pela 

fiscalização, removendo entulhos e outros materiais desnecessários. 

As fiscalizações serão feitas esporadicamente ou com agendamento entre a fiscalização e a 

empresa, devendo a mesma manter no local o diário de obra para anotações e apontamentos 

inerentes à mesma. 

Fica a cargo da empresa a sinalização viária de segurança durante a execução dos serviços, 

tanto para veículos quanto aos pedestres que transitam na via em obras. 

Caso, durante a execução das mesmas houverem divergências ou dificuldades na execução, 

deverão ser feitas solicitações de pareceres da fiscalização para dirimirem as dúvidas, e caso 

ocorram variações nas quantidades previstas (para mais ou para menos), será feito projeto as 

built das pavimentações e reprogramações de quantidades e valores. 

 

 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

São aqueles serviços compreendidos pelas placas de obra, as quais deverão ser executadas em 

tamanho mínimo de 1,00 x 3,00 m, não sendo permitida a colocação de outras placas de 

identificação da obra com tamanho divergente a medida acima indicada e também da locação, 

sendo que a mesma deverá respeitar integralmente o especificado pela Prefeitura de Fraiburgo. 

A locação da obra deverá ser feita por equipe de topografia, sendo que a mesma deverá fazer a 

locação conforme projeto geométrico e de perfis, estando computado na área à locar a área de 

pavimentação conforme quantidade em planilha orçamentária, sendo fornecido a empresa 

executora os projetos impressos  

As locações das declividades transversais definidas nos projetos serão executadas na cancha de 

maneira a definir o leito de terraplanagem. 
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4. TERRAPLENAGEM 

 

Os serviços de terraplenagem serão executados de maneira a conformar as vias existentes já 

pavimentadas com o greide projetado. 

O projeto de terraplanagem teve por objetivos a definição da seção transversal, será feita ao 

rebaixamento do greide, sendo este em espessura máxima de 30 cm, sendo considerado como 

cota 0 (zero) as pavimentações existentes nas ruas próximas as obras, atingindo um grau de 

compactação de 95% do Proctor normal. 

O greide será preparado com uma declividade transversal de 3%, acompanhando a declividade 

transversal do pavimento. 

Está computado no serviço de terraplenagem em planilha, o correspondente a área total da pista 

de rolamento. 

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os do próprio. Em caso de 

substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais 

indicados no projeto ou apresentar características semelhantes ao sub-leito. 

Caso seja encontrado material de terceira categoria (rocha) a empresa deverá informar a 

situação a fiscalização para providências a serem tomadas. 

Caso seja encontrado material de categoria inferior ou “borrachudos”, deverá ser feita a vistoria 

prévia pela fiscalização antes de ser tomada qualquer medida corretiva para o problema. 

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a locação e o nivelamento do eixo 

e dos bordos. 

 

 

5. DRENAGEM PLUVIAL 

 

Será executada nova rede de drenagem, conforme anotado em projeto, será executado a rede 

coletora pluvial principal com tubos de concreto – DN = 40 cm e ramais secundários com tubos 

de concreto – DN = 30 cm, conforme locação em projeto, sendo que em algumas ruas serão 

ligadas a rede existente. 

A tubulação adotada segue os parâmetros de dimensionamento considerando a precipitação 

média e vazão na tubulação, sendo determinados tubos DN = 40 cm em toda rede principal a 

executar. 

Para a colocação dos tubos, será aberta a vala com h=1,00 m sendo posteriormente executada a 

rede na mesma, sendo cotas de fundo de tubo -1,20m e cota de topo de tubo - 0,65m. 

Os tubos deverão ser perfeitamente alinhados a fim de permitir o fácil escoamento das águas 

pluviais, sendo os mesmos perfeitamente encaixados. 

Após a colocação dos tubos, deverá ser feito o reaterro com camada de brita e pedrisco 

compactados. 

O alinhamento das redes será externo a pista rolante, sendo que as bocas-de-lobo serão ligadas 

com tubos de DN=30cm conforme locado em projeto. 

Serão executadas bocas de lobo com dimensões internas de 960x380mm, em alvenaria de tijolo 

maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre lastro de concreto 10 cm na qual 

será encaixada a grade de ferro fundido, conforme modelo abaixo demonstrada. 

As paredes da caixa da boca de lobo deverão ter 8 cm de espessura, as quais deverão ser 

executadas no local, evitando vazios nas laterais. 

Por segurança, as valas para execução da rede de drenagem deverão ser escavadas e reaterradas 
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no mesmo dia. 

 

 
Serão executadas sarjetas nas laterais, em concreto, conforme especificado em projeto, sendo as 

mesmas ligadas e tubulação pluvial executada para escoamento das águas. 

 

 

6. PAVIMENTAÇÃO 

 

As obras de pavimentação de todas as ruas serão executadas pedras poliédricas irregulares de 

basalto - calçamento, pela aplicação regional e fácil obtenção da mesma. 

Após a regularização e compactação do sub-leito, executado pela prefeitura, será feito o início 

da pavimentação, sendo executada uma base em pedrisco, sendo isento de qualquer material 

estranho a consistência e distribuído num colchão de 0,10m. 

A pavimentação será em pedras irregulares poliédricas de basalto, com espessura média de 

14,00cm e seção de topo variando entre 15 e 17cm, tendo um consumo médio de 40 pedras por 

m2. 

Sobre o colchão de solo preparado com a base em pedrisco executada, será feito piqueteamento 

das canchas no sentido transversal e longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. 

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de assentamento e 

evitando desvios em relação aos elementos do projeto.  

Após segue-se o assentamento das pedras com as faces de melhor qualidade voltadas para a 

pista de rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas, ficando de forma 

alongada em sentido transversal ao eixo da pista tomando cuidado para que o espaçamento 

entre pedras não fique superior a 2cm. 

As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se 

sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento. 

Para o acabamento da pavimentação com pedras irregulares das vias urbanas será utilizado o 

pó-de-pedra com espessura de 2,00 cm com o auxílio de vassouras, rodos e vassourões é feita à 

varredura, possibilitando deste modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras 

assentadas. 

Após a conclusão do rejuntamento das pedras irregulares, o calçamento deverá ser devidamente 

compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo “tanden” de porte médio com peso 

mínimo de 10 ton. 

Serão executados meios-fios em concreto pré-moldado, com dimensões conforme projeto. Os 

meios-fios serão alinhados e nivelados, sendo os mesmos rejuntados com argamassa de cimento 

e areia (traço 1:3) após sua conclusão. Serão dados como concluídos os serviços de meio-fio 

somente após a conclusão do rejuntamento dos mesmos. 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 

 

A execução dos meios-fios seguirá o andamento da obra, sempre anteriormente à execução do 

colchão de pedrisco e das pedras da pavimentação. 

Os meio-fios deverão ser rebaixados nos acessos as garagens sendo com largura variável e em 

locais conforme solicitação dos moradores como também rebaixados no bordo final da pista a 

fim de permitir um perfeito travamento das pedras. 

Após a colocação, nivelamento e alinhamento dos meios-fios, deverá ser feito o travamento na 

parte externa dos mesmos onde necessário, com uma camada de 15cm de espessura e 30cm de 

largura, de solo compactado a fim de que os mesmos não tombem e prejudiquem a solidez da 

pavimentação, conforme especificado em projeto. 

 

 

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

A sinalização vertical será composta de placas de regulamentação trânsito de “40 km/h” e 

“PARE” anotadas conforme projeto. 

As placas deverão ser confeccionadas em Chapa em aço SAE 1010/1020, galvanizada, 

fabricada de acordo com o dispositivo da NBR – 11904 da ABNT.  Com dimensão especificada 

em projeto. 

FRENTE DA PLACA: Orla interna; tarjas; mensagens; setas e fundos dos pictogramas deverão 

ser com vinil refletivo polimérico com garantia mínima de 5 (cinco) anos. A cor no fundo das 

mensagens das placas deverão ser refletivas, com película de micro esferas inclusas. A 

simbologia dos pictogramas deverá ser com vinil semi fosco ou brilhante. A película refletiva 

com micro esferas inclusas deverão apresentar as seguintes características: Durabilidade e 

desempenho, sem impressão ou com impressão satisfatória de 05 (cinco) anos. Adesão em 

chapas conforme a norma ASTH-D-903-49.  

REFLEXÃO E ILUMINAÇÃO: Totalmente refletivas, deverão apresentar a forma e a cor 

correta durante os períodos diurno e noturno com altíssima visibilidade, legibilidade e 

durabilidade. 

VERSO DA PLACA: deverá ser em preto fosco em vinil monomérico. 

SUPORTE DA PLACA: O poste suporte para placa em aço galvanizado, deverá ser construída 

em aço SAE 1020 com espessura de parede de 3.00mm (três milímetros) DIN 2440 EB 182 

ABNT. Dimensões:Diâmetro externo: 2” e Comprimento: 2,70m. Na parte superior do poste 

suporte deverão existir dois furos de 10mm, a 50mm e 25mm respectivamente. Deverá ser 

provida de sistema de trava anti-giro. Deverá ser galvanizado a fogo. Deverá conter fechamento 

superior. 

Tratamento superficial do suporte em aço galvanizado: Para proteção do poste suporte, deverá 

ser submetido a galvanização a fogo. A galvanização deverá ser executada nas partes internas e 

externas das peças, devendo as superfícies receber uma deposição mínima de 350g. (trezentos e 

cinqüenta gramas) de zinco por m² nas extremidades e 400g. (quatrocentas gramas) de zinco 

por m² nas demais áreas exceto nos pontos de soldagem que deverá receber tratamento 

anticorrosivo. A galvanização deverá ser uniforme, isenta de falhas de zincagem. 

SISTEMA DE FIXAÇÃO: Deverão ser fixados no poste/suporte aletas que servem com trava 

anti-giro e parafusos sextavados de 5/16” x 2½”, providos de porcas e arruelas lisas 

galvanizadas para suportar a placa. 

SISTEMA DE FIXAÇÃO NO SOLO: O poste deverá ser fixado h=0,50m no solo com sapata 

de concreto. 
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8. LIMPEZA 

 

 

Durante os serviços, fica a cargo da empresa a limpeza da região e manutenção do tráfego sobre 

a rua, tendo em vista que os serviços se darão em local público e de trânsito constante de 

pessoas e veículos. 

Concluídos os serviços, a contratada deverá executar a limpeza final da obra, retirando todos os 

entulhos e materiais restantes da mesma e dando aos mesmos o destino final. 

 

 

9. MEMORIAL DE PAVIMENTAÇÃO 

 

9.1) Estrada FB-050 

Extensão – 1.011,26 m 

Largura variável 

Área a pavimentar (calçamento) – 8.049,53 m2 

Meio-fio – 2.112,00 m 

Sinalização Viária 

Placa R-1 – 03 unidades - PARE 

Placa R-19-50 – 04 unidades – Velocidade 

 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços serão medidos conforme solicitação e andamento da obra, sendo 10 medições, e 

que para o recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar as negativas junto aos 

órgãos públicos de todos os tributos inerentes à obra. 

Caso ocorram ajustes nas áreas de pavimentação, ficará a carga da empresa executora a 

apresentação de projeto as built para finalização das medições em função dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Engº. Flávio André de Oliveira 

CREA/SC – 048.529-6 

 

 

 

 

FLAVIO ANDRE DE 
OLIVEIRA:907133
20982

Assinado de forma digital 
por FLAVIO ANDRE DE 
OLIVEIRA:90713320982 
Dados: 2022.06.09 
15:28:37 -03'00'
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Foto 01 – vista do início do trecho – bairro São Cristóvão 

 

 

 
Foto 02 – vista do trecho 
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Foto 03 – vista do início do trecho – entroncamento com o bairro São Miguel 

 

 

 
Foto 04 – vista do início do trecho – entroncamento com o bairro São Miguel 
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Foto 05 – vista do trecho 

 

 

 
Foto 06 – vista do trecho 
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Foto 07 – vista final do trecho 

 



Item Referência BDI (%) Descrição Unid Qtde Custo Unit. R$ Val. Unit R$ Val Tot. R$

1

1.1 99064 - SINAPI 20,26 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m2 8.049,43 0,37 0,44 3.581,69              

1.2 COMPOSIÇAO 01 20,26 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 3,00 297,35 357,59 1.072,78              

4.654,47

2

2.1 101138 - SINAPI 20,26
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020
m3 2.414,83 10,71 12,88 31.102,63            

2.2 100575 - SINAPI 20,26 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m2 8.049,43 0,10 0,12 968,02                 

2.3 100576 - SINAPI 20,26 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m2 8.049,43 1,80 2,16 17.424,44            

49.495,09

3

3.1 90099 - SINAPI 20,26

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021
m3 844,90 14,05 16,90 14.275,88            

3.2 95567 - SINAPI 20,26
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
m 221,00 73,04 87,84 19.412,18            

3.3 95568 - SINAPI 20,26
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 

EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
m 986,00 90,19 108,46 106.944,02          

3.4 93379 - SINAPI 20,26

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m3 724,20 17,64 21,21 15.363,08            

3.5 COMPOSIÇÃO 05 20,26
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM
unid. 49,00 1.085,66 1.305,61 63.975,12            

3.6 11244 - SINAPI - I 20,26 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM unid. 49,00 292,55 351,82 17.239,21            

3.7 94285 - SINAPI 20,26 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 m 20,00 79,21 95,26 1.905,16              

239.114,65

4

4.1 COMPOSIÇÃO 02 20,26 EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO) m3 804,94 77,18 92,82 74.712,13

4.2 COMPOSIÇÃO 03 20,26
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE BASALTO REJUNTADO EM PÓ-DE-PEDRA (2CM) - EXCLUSO COLCHÃO 

(BASE) E COMPACTAÇÃO
m2 8.049,43 37,47 45,06 362.718,76

4.3 COMPOSIÇÃO 04 20,26 COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS POLIÉDRICAS  DE BASALTO m2 8.049,43 3,86 4,64 37.365,74

4.4 94273 - SINAPI 20,26
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
m 2.112,00 43,12 51,86 109.520,11

4.5 93590 - SINAPI 20,26
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m3xkm 71.237,46 0,68 0,82 58.255,71

4.6 96995 - SINAPI 20,26 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - TRAVAMENTO DE MEIO-FIO m3 211,20 46,22 55,58 11.739,38

654.311,83          

5

5.1 101034 - SINAPI 20,26
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM (VELOCIDADE), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 

M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
unid 4,00 378,80 455,54 1.822,18              

5.2 101035 - SINAPI 20,26
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM (PARE), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 

INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
unid. 3,00 427,20 513,75 1.541,25              

3.363,43

950.939,47

Engº. Flávio André de Oliveira

Engº. Civil - Engº. De Segurança do Trabalho

CREA/SC - 048.529-6

PAVIMENTAÇÃO

Total do ítem

SINALIZAÇÃO

Total do ìtem

Total Geral

Total do ítem

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Obra: Pavimentação em pedras irregulares de basalto

Local - FB-050 - Ligação do Bairro Colina do Sol ao Bairro São Cristóvão

Mês de referência - Março / 2022 - não desonerado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total do ítem

TERRAPLENAGEM

Total do ítem

DRENAGEM

FLAVIO ANDRE 
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OLIVEIRA:907133
20982
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