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CAIXA
I

Quadlo de Composição do BDI í

lneooeoanrooe pREENDritENTo lDEsoirERAçÃo I

I ConsfuÉo dê Prâças LrÍbánâs, RodoMas. Feírovias e ÍeÉap€ámento e paümeítaÉo de vias uÍôanas I Sim I

VILA LÀNGARO/RS
Locel

\C.-

)onforme lêoislacáo lributá a municiôâ|. dêfiniÍ êstrmâtive dê Dêraêntuâl dâ bâsê dê cálculô ôeaâ ô ISS' 2,00%

Sobre â bâse de cálclrlo. dêfnir â resoectivã alíouotâ do ISS íentre 2ol. e 50/"): 2.0044

Os valores de BDltoram câlculados com o emprego da fórmula:

BD:.DES = fi+Ac + S + R + d*11+ DFI'|1+L)
(1-CP-ISçCRPB)

Declaro pâra os devidos fins quê o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receila Bruta adotado para
elaboraçâo do orçamento ,oi COM Desoneração, e quê esta é a altemativa mais adequada paÍa a

Pública.

Nomo:
Tttqlo:
CREÁ/CAU:
ARTIRRT:

27.476 v008

CARLA BENETTI
Engênheirâ Ciül
CREF!/RS 223821
9247078

micÍo

Nome:
Cârqo:

CLAUDIOCIR MILÂNI
PREFEIÍO MUNICIPAL

Itêns Siglas
oÁ

Adotado
Situação 1" Ouartil irédio 3" OuaÉil

Administraçáo CentÍal AC 3,80% 3,80'/o 4,010/o 4,67o/o

Seguro e Garantia SG 0,50% o,32vo O,40o/o O,74o/o

Risco 0,80% 0,50% 0,56% o,970/.

Despesas Financeiras DF 1,1oo/o 1,Ozôk 1.11o/o 1,210/o

Lucro L 8,410/0 6,A40/o 7,300/0 8,690/0

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65'Á) CP 3,65% 3.65% 3,65ô/o 3,65%

Tíbutos (lSS, variávelde acordo com o municipio) ISS o,a40/o 0,000/o 2,50o/o 5,00%

Tribúos (ContribuiÉo PíevidenciáÍia sobÍe a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracão) CPRB 4,50Vo OK 0,00% 4,5Oo/o 4,50Yo

BDI SEM desoneraÉo
(Fórmula Aórdáo TCU)

BDI PAD 19,61% OK í9.600/o 20,970/o 24,230/o

BDI CO dêaoneraçào BDI DES 25,170À OK

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentaÉo de vias urbanas, é de 2o/o, com a

te

Da

jfrrcrcn
lEnmcJ4

lpnopoxerte l tomaoon
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CA'XA PO - PLANILHA ORçAÍIIENÍÁRIA
OrÇamento Bâse para Licitaçâo

I GÍor! dê stsfio II íPUBuco I

lpnocoxsrre r roteoon lruuclprc iuF llocruDÂoE / ExoEREço l^pEUDo oo EfptEExotfExro I

lMuNrclpro pE vrrÁ úNcARo lv[Â úNGÂRoiRs IRUAVALERTANo uGHtNr lPAvrMEMracÀo Err BlocosoE coNcnEie ]NjEFTRAVAoos I

loerre s: loEsora lLoc^LFADE m E].^pr lDEacnEÀo oo LorE I eut I tur I Bo! I BDl. I Bu6 I

I iáIFrs lsh lpotu Ar.dí. / Rs lpAvrMENÍacÁo EM BlocosoE coNcREro NTERTR^vApos lzs.47% I I I I I

.<-/ --:----"---_--- --.-.
\nLA tÁLrcaRo/Rs

0g d! m.rco ds 2018
D.tr

\

i.ro"xlri, e"^.Jü
Nom.: CARLÀEENETÍ|
Íltul.r EnqBnhâiÉCivil
CREA'CAU CREA/R§ 223821
AiÍ/iiÍr 9247078

Côdlgo
Corto Unltúdo

lRt)
BDI

t%t (R3t lR$

.t. alt,lo

.1.1. SINAPI 74209/001 GAIVANIZADO M2 250 217,23 272,56

1. 1a9,

.2.1.1. s4273
ASSENIAMENTO DE GUIA(MEIO.FIO) EM IRECHO RÊÍO. CONFECCIOMDA EM
coNcRETo PRÉ.FABRIcADo, DIMENSÔES lOOx15x13x3O cM (COMPRIMENTo X BASE

tNFERtoRx BASE supERtoR xALTURA). PARA vlAs URBANAS (usovÁRD). AF-06/2016
M 529 74 a2,17 8Dl 1 40,36 21.380.31

1.2.1.2. SINAPI ÉMBA§'.MENTO 
'}E 

MATERIAL GRANULÂR PODEPEDRA M3 206,24 67,17 u28 17.381 91

't.2 1.3. SINAPI 9239S
EXECIJÇÁO DE VIA EM PISO ITTERTRAVÁDO, COM ELOCO RETANGUI.ÂR COR MTURÂL
DE 20X lOCM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015

M2 2.578,00 46,71 BDI 1 54,6' 151.09§ 58

1.3.

PtÂCA DE ÍRAVESSIA OE PÉOESTRES ÉM CHAPA DÊ AÇO OTVANIZADA COM POSTE DE

ACO GALVANIZADO

1,!
.3.1. 1,Sal,3

1.3.1.1. corAçÁo DENIT.Ol t Ntn 6,00 264,12 BOt 1 331,39 1.988,34

./t

.(t

1.4.1.1. SINAPI 94091
ExEcUçÁo DE PAssEIo (0ALÇADA) oU PISo DE CoNoREÍO COM CONCRETo MoTDÂDO
IN LOCO. USINADO, ACABAI/IENIO CONVÉNCIONAI, NÃO ARMAOO, AF-07/2016

95,07 4t1,62 BÍ'I I 520,22 49.457 32

1.4.1.2. coMPostÇÃo coMP"02 ASSEr{TAlÊr'lTO DE PISO POOOTÁTIL OE COI{CRETO, DIRECIOIüL E AJRTA. 
"IO 

I 40 X
2.5'CM

170,64 52.45 BDI 1 65,81 11.229,A2
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PLQ. PLANILHA DE LEVANTAMENÍO OE OUANTIOAOESG,,IXA
\LIDADE / ENDEREçO I'ô EMPREENDIiIENTO

EMcoNàRE-TO PRÉ"FAERICADO DIMEN§ÔES

]OOX15X13X3O CM 1COMPRIMENIO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR XAI-TURA), PARAVIAS URBANA§ lUSO VúRIO),

COF NATIJRAL DE 20 X 1O CM, ESPESSURAS CM,

MOLDADO IN I-OCO USINADO, ACABAMENÍO

#MPse-
Ítülô, Engênhoi6 Civll
CRÊÁ'CAI] CREA/RS 223421
ARÍ,iRÍr 924707ô

27.476 v008 micÍo

I Grau de Slsib I| *pueltco I

aDrr I BDt2 | au3 | au4 | EDls
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CFF. CRONOGRAMA FISICO'FINANCEIRO
Cronog.ema Bâ6e pârâ Liciteção

I lv.lôErTôirl. I nuoarotn I P.Íc€h I P.ícol.2
tt m | Íh.cdçâo d.! X.r.3, f,.cÍlllorúlço! | Àrt I orrefio I neu tun í!

10,00% 20,o0% 27,50%

10,00% 29.OlYa 27,50v" 35,000Á

14

10.00% 20 00% 27.500k 35,00%

PârceL 4 Paícela 5 Prrcoh 6

107

42,50%

35,00%
7,50%
42,50%

57,50%

57,50r/r

5-t.50%

,59'/o
57,50%

57,50f/"

42,50%
37 17

7 7

'10,0096

10,00%

20,00"/" 27 500À 35,00% 42,50011

10,00% 20,oovo 27.50%

-*^.---.t
<--_> q
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CRONOGRAiIA FISICO+INANCEIRO
Cronograma Basê pare LicitâÇáo

O / TODALIDADE IOSJETO
IMENTACÀO IAPOIO A P ROJETO D E INFRAÊSÍRUTURA TUR ISNCA

lLocÀUDADE / É{DERÉço lÂPELtDo Do Et|pREEtDtsE To

IBDnIB

V.loÍês Íolals

CFF .

0lO/Ul8
Parcelâ 13 Parcôh í4

D€sçrlçào das illel's / MacrosrêÍvlçoÉ
PaÍcale 8
tlorllg

Pârcela 1'l
meÍrÍ,

90.00%

.ornüq,ÊrrruIl.,
No'i.: CÂRIA BENÊÍT|
Íhur.: EngenhokaClül
CFEAICÀU CREIAJRS 22382]

27.47ôv008 micrc
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vrLA úNGARo/Rs
CL-!'UDIOCIR MILANI
PRÉFÊIÍO í!lUNICIPAL
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1.r - SERVIÇOS PRELTMINARES:

1.1 .l-Placa de obra = comprimento 2,50 x altura 1,00 = 2,50 m'?

2.T - PAVIMENTAÇÁO:

2.1.1 -MeioÍio;7,99+2,36+2,50+ 16,00 + 2,50 + 2,36 + 91,10 + 2,36 + 2,50 + 16,00+

2,50 + 2,36 + 120,7 0 + 224,80+ 2,3 6 + 2,50 + | 6,00 + 2,50 + 2,36 + 7,99 = 529,7 4 m

2.1.2 - Embasamênto com material granular (esp.= 0,08m);

245,80 (comprimento) x 10,00m (largura) x 0,08m (espessura) = 196,64 m'

10,00 (comprimento) x 4,00m (largura) x 0,08m (espessura) = 3,20 x 3 (entradas) = 9,60m3

Total:206,24 m3

2.1,3 - Via em bloco intertravado;

245,80 (comprimento) x 10,00m (largura) = 2.458,00 m3

10,00 (comprimento) x 4,00m (largura) = 40,00 x 3 (entradas) = 120,00m3

Total: 2.578,00 m'

3.T - SINALIZAÇÂO \ERTICAL:

3.1.1 - Placas "Travessia de Pedestres"l

- 06 unidades

4. - PASSEIO PUBLICO

4.I - PASSEIO PÚBLICO:

4.1.1 - Calcada:

3. - SINALIZAÇÁO \4ABIA

1/

MEMORIAL DE CALCULO

1.- SERVICOS PRELIMINÂRES

q'



Total passeio = 9,50 + 94,1 1 + 122,20 + 226,30 + 65,50 = 5 17,61 x 4,00 = 207 0,44 m,

Menos espaço grama = 0,59 + 82,20 + I 13,29 + 210,99 + 059 : 407,66 x 1,00 : 407,66

2.070,44 - 407,66= 1.662,78 m2 x 0,0ó cm = 99,77 m'

Menos metragem do piso podouítil de concreto de 0,40 x 0,40 x0,025m

Cada piso podotátil possui dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,025 = 0,004 m3 x 1 174,00 unidades :
4,70 m'

Total de calçada : 99,77 - 4,70 = 95,07 m3

4.1.2 - Piso oodotátil em concreto 40 x 40 x 2.5 cm:

São I .174,00 unidades

Sendo 6,25 unidades / m'+ l0% desperdício: 6,88 unidades / m'

Então I . 174,00 unidades / 6,88 = 170,64 m2

Vila Lângaro, 09 de março de 20'18

Claudiocir Milani

Prefeito Municipal

Carla Benetti

Eng'Civil

CREA/RS n" 223821



Ti!Io:PRESTÁÇÀO DE SERl'lCo pârricrp'crs Tê.tricã: TNDTI,IDU {L ?RINCIp {L
Coniênio: \Àr) E aONTENIO \Ioiil{r; NúRIí \L

Carteira: RS2238ll ProlssioDâlr CÁRLA BENETTI E-ââilt eng€rlaLÍ.Éi@,horÍhaii.coú

R\P: 1ll6j059il Ti&lo: Eng<rúeira ailil
NENIIIíMÂ EMPRESÂ \r.R€.:

\omt: PREFEITITR-I MLNICTPAL DE VILÂ
Endereço: RUÂ 31 DE OLITL,tsRO ! I I

Cidndê: \'ILÁ. L-{NGÀRO ,
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C P}'/C:t- PJ; 0 l4 I ll x6/0Oú I -iJ
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Pisras ê RoiítÍ!.n o -.Faüm.nraçio 3.138,m
Pistá d. Rolaentce - Mei6.Fios 641,71

PROJETO DE PA\,TúENTÂÇÀO EM BLOCOS DE CÔNCRETO INTERIRAVADOS O,OO

MEIG,FTOS EM CONCRETO PRÉ-MOLDÀ.DO O,M

P.{SSHÕS EM CONCRÊTO \ÀO ESTRUIUÀâL O,OO

TUDO CONFORME ESPECIFICÀM EM PROJETO ESPECiFICO O.OO
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Recibo da Pagemênto
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-. -í ! Dâta: 06/07/2017
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Emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULS.A,
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Pagador Final: PREF MUNIC VILA |áNGARO CtA MOWMEN
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Benco do Estãdo do Rio Grande do Sul S.A.
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PROPRIETÁRIO: Município de Vila Uingaro/RS
OBRA: Pavimentação em Blocos de Concreto lntêÍtravado
LOCAL: Ruà Valeriano Ughini, Vila Lângaro/RS.

Trata-se do conjunto de serviços de pavimentação intertravada em blocos de
concrêto intertravado do trecho da seguinte rua:

- Rua Valeriano Ughini, kecho entre a Rua SD 08 em um prolongamento dê 308,00
metros êm direção a Escola Cecília Mêireles, Mla Lângaro/RS.

2.1. Obietivo
Este memorial tem como finalidade orientar a execuÉo dos serviços e especificar

as técnicas e materiais que seráo empregados nas obras de pavimentação em blocos de
concreto intertravados e passeios na referida Rua acima descrita.

Fica determinado, que os materiais empregados serão de primeira qualidade, e os

serviços executados com o esmero da boa técnica ê com mão de obra e equipamentos
especializados.

2.2. VeriÍicacão do oroieto
ComDete a empresa construtora. Íazer um comoleto estudo do proieto e

êspecificaÇóes fornecidas, que ao fomecer a pÍoposta aceitará as determinaçÕes do
mesmo.

Sempre que for realizada alguma etapa na obra, a empresa deverá se dirigir à
Fiscalização do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vila Lângaro
para que esta oriente à execução.

Caso a mesma constate qualquer discrepãncia, omissóes, contrariedades às

normas técnicas, regulamêntos ou leis em vigor, deverá fazer imediata comunicação por

escrito ao Deoartamento de Enqenharia da Prefeitura Municipal de Vila Lànqaro.

2.3, Precedência de dados ou interpretacões
Em caso de divergência entre cotas medidas 'in-loco" e cotas de desenho,

prevalecerão sempre as primeiras. Todas as dimensôês devem ser conferidas em obra
antes do inicio dos trabalhos.

.--.'7I
ô



2.4. Execucão da obra
A obra será executada e orientada pelo Responsávêl Técniêo de Empresa

Construtora. O responsável técnico será responsável pelo acompanhamento dos
trabalhos e orientação das equipes de kabalho.

A empresa construtora deverá mantêr na obra encarregado ou mestre de obras. A
partir do iniôio dos serviços, a contratada deverá providenciar diário de obras que deverá
ser preenchido diariamente e disponibilizado para a fiscalizaçâo.

2.5. Fiscalizacão da obra
A obra será fiscalizada e orientada pelo Departamento de Engenharia da PreÍeitura

Municipal de Vila Lângaro/Rs. Para que os trabalhos sejam desenvolvidos de maneira
satisfatória, a empresa deve sempre comunicÍrr as etapas a serem iniciadas para que se
avalie o procedimento a ser adotado e também algum detalhe construtivo que possâ ter
passado despercebido.

Qualquer serviço nesta obra deve ter orientação da Fiscalização do Departamento
de Engenharia da Prefeitura Municipal de Vila Lângaro/RS, e os serviços que não
estiverem de acordo com a boa técnica e ou materiais especificados neste memorial, náo
serão acêitos, devendo a Firma exêcutora, providenciar sob sua responsabilidade a

substituição do serviço e do material.

2.6. Sequranca do trabalho
Será obrigatório o uso, no canteiro de obras, de calçado apropriado ao tipo de

serviço (botinas com solado resistentê e com isolamento, botas de borracha de cano
longo êtc.), bem como o uso de proteção ocular adequada ao tipo de serviço. Os

trabalhos que exijam proteÇão das mãos dêve ser realizado com luvas de segurança de

material adequado ao tipo de serviço. Será obrigatória a utilização de protetores

respiratórios nos trabalhos que houver liberação de poeiras, e de capacete em todo o
canteiro de obras.

No caso de serviços realizados acima do nível do terreno, as proteçÕes deveráo

seguir as recomendaçôes da NR-í 8.

O projeto executivo e detalhes serão fomecidos pela Prefeitura Municipal de Vila

Lângaro/RS, sendo composto de pranchas e este memorial que o descreve.

7 2



O revestimento é a camada final do pavimento destinâda a proteger a superfície de
rolamento, e oferecer resistência as açÕes do tráfego. Tem a função de melhorar as

condiçÕes de rolamento, no que se reÍere ao conforto e a segurançâ.
Consiste no revestimento através blocos de formato regular, travados através dê

cordôes, agnbos pré moldados, fabricados seguindo procedimentos tecnológicos
rigorosos, assentados por processo manual, rejuntados com areia e assentados sobre um

colcháo de areia / pó de pedra ou uma sub-base de solo estabilizado.
Os cordÕes são elementos de contenção e proteção dos bordos da pavimentação

da êrosáo causada pelo escoamento das águas de precipitaçóes, interceptando o fluxo

dessas águas e conduzindo-as para os pontos de coleta, servem também para sêparar a

pista de rolamento do passeio público.

4.1. Servicos preliminares:

4.í.1. Levantamento tooooÉÍico:
Os levantamentos para a pavimentação urbana e microdrenagem, deverâo ser

executados com precisão e detalhe, relativamente as conexôes com as obras existentes

ou projetadas ê estipulaÉes quanto a drenagem. O nivelamenio deverá ser executado

colocando-se piquetes afastados a cada 10,00m e distantes'í,00m do bordo do meio fio
projetado. Nas interseçÕes, serão cravadas estacas em número suficiênte para garantir

uma superfície de acabamento de acordo com o projeto.

Os dados levantados dizem respeito às obras e condiçÕês existentes, incluindo

locação, cotas de entrada em edificaçóes, passeios, entradas para automóveis e
travêssias, postes, poços de inspeção, bueiros, ralos e canalizaçõês subtenâneas,
procurando armonizar todos esses elementos.

4.í.2, Reqularizacão do subleito
Os serviços de tenaplanagem foram executados no ato da abertura das vias

públicas. Sendo que após executados esses serviços, o subleito permaneceu inegular. É

preciso, portanto, regularizáJo- A espessura da regularização é vaÍiável, porém no caso
de necessidade de compensação, a compactação não deve exceder camadas superiores

a 0,20m. As cotâs do greide, do alinhamênto e pêrfil transversal já estão definidas. O
abaulamento usual para escoamento das águas deverá ser determinado nesta camada.

Em geral, varia de 2 a 3o/o.

A sequência usual de opêraçÕes compreende:
a - regularizar;
b - molhar ou sêcar; (controle de unidade)
c - compactar;

't--a

4. Pavimentacão lntertravada em Blocos de Concreto
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A regularizaçáo (nivelamento de camada) será feita com a motoniveladora. Para
compacter a camada, serão necessários rolos compressores. De acordo com o solo
encontrado, deverá ser adotado um tipo de rolo compressor. Para solos àrgilosos, adota-
se o rolo pé de carneiro vibratório. Para solos com muito material granular ou para
material britado utiliza-se o rolo liso vibratório. Conjugando a vibração do motor com a
carga do proprio rolo, todos os grãos tendem a se acomodar.

Antes e durante a compactaÉo, será necessário conhecer o teor de umidade do
material, que devêrá ser ideal para o processo de compactação. Esta operação deverá
ser executada com o carro pipa, no caso umedecimento, e grade de disco para sec€tgem.

No caso de encontrar um lençol de água, será necessário rebaixá-lo. O
reconhecimento será feito, pelo simples exame visual. Para iazer a drenagem, ou seja,
para retirar a água do subleito, é necessário conhecer a planta cadastral onde êstão
registradas as tubulaçÕes existentes. Nas ruas, em geral, não é muito conveniente a

utilizaçáo do rolo vibratório, pois as vibraçôes do equipamento poderão romper as
tubulaçôes enterradas, ou danificar as edificâçÕes existentes.

4.2. ilateriais

4.2.1. Blocos de concrêto intertravado
Os blocos pré moldados de formeto geométrico regular, deverâo ser em concreto

simples, mostrar uma distribuiçâo uniforme dos materiais constituintes e não apresentar
cantos quebrados e sinais de desagregação ou de segregaçáo. Deverão ter formato de
quatro ou dezesseis faces, devendo ser planas as superfícies inferiores e superiores. O
aspecto visual deverá ser padronizado e uniforme em relação à coloração e textura dos
blocos, de forma a não prejudicar a estética do conjunto do pavimento. Os blocos deverão

ser fabricados com rigoroso controle tecnológico, atingir uma resistência mínima a

compressáo de 35 Mpa, e deverâo atender as NBR 9780 e NBR 9781.

As dimensÕes geométricas dos blocos deveÍão estar comprêendidas dentro dos

seguintes limites:

Comprimento máximo de 40 cm;

Largura mínima de 10 cm;

Altura mÍnima de I cm;

4.2.2. Cordões
Os cordÕes deverão ser constituídos por blocos pré-moldados de formato

geométrico regular, deverão ser em concreto simples, mostrar uma distribuiçáo uniÍorme

dos materiais constituintes e não aprêsentar cantos quebrados e sinais de desagregação

ou de segregaçâo. Deverão teÍ suas faces laterais em formato prismáüco, devendo ser
planas as superfícies inferiores e superiores. O aspecto visual deverá ser padronizado e
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uniforme em relação â coloraçâo e textura dos cordôes, de Íorma a não prejudicar a

estética do conjunto da pavimentação. Nas entradas de garagens os cordões deverão ter
as arestas biseledas de forma a não existir cantos vivos e serem rebaixadôs.
Os cordóes deverâo ser fabricados com rigoroso controle tecnológico, e deverâo atingir
resistência mínima a compressão de 20 Mpa-

As dimensões geométricas dos cordões deverâo estar compreendidas dentro dos
seguintes limites:

Comprimento: Entre 0,50m e 1,00m;

Largura mínima: 0,'Í0m;
Altura mínima: 0,40m.

4.2.3. Arqilas
O material argiloso deverá apresentar coloraÉo vermelha escura ou marrom, cores

características das argilas laterÍticas encontradas em abundancia no Planalto do RS.

Devem atender um CBR mínimo de 9% e expansão <2o/o t1â energia normal de
compactaçáo. Recomenda-se como limites físicos índice de plasticidade 6<lP<15 e Limite
de Liquidez LL<50% o que caracteriza, preferencialmente, argilas de média plasticidade e
baixa compressibilidade.

4.3. Exêcucão dos cordões
Sobre a vala preparada será espalhada uma camada de areia / pó de pedra, numa

espêssura máxima de 0,08m, destinada a compensar as irregularidades e

desuniformidades do teÍreno. Feito isto, os cordões serão distribuídos, ao longo das valas,

afastadas de 2,00m para facilitar a localizaçáo das linhas de referência para o

alinhamento.
Deverão ser cravados ponteiros de aço ao longo do bordo dos cordões, afastados

enhe si não mais de 10,00m. Marca-se, com giz, nestes ponteiros, com auxílio de régua e
nível de pedreiro, a cota tal que se refere ao nível da guia, estabelecida pelo projeto.

Distende-se fortemente um cordel pela marca de giz, de ponteiro a ponteiro, noÍmalmente

ao bordo do cordáo. lnicia-se, então, o assentamento dos cordões.
Os cordÕes deveráo ser travados em ambas as faces, na face voltada para o lado

da pista de rolamento serão travados pelo próprio bloco intertravado, e, na face voltada
para o lado do passeio, serão travados ou por meio dê solo compactado, ou pelo

pavimento do próprio passeio, de forma a evitar seu deslocamento ou tombamento.

4.4. Execucão do Davimento intertravado com blocos de concreto
Sobre o leito preparado será espalhada uma camâda nivelada de areia / pó de

pedra, numa espessura máxima de 0,08m, destinada a compensar as inegularidades e
desuniformidades do leito. Feito isto, os blocos pré moldados serão distribuídos, ao longo
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do subleito, em leiras longitudinais espaçadas de 2,50m, para facilitar a localização das
linhas de referência para o assentamento.

Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados entre sl não mais
de 10,00m. Marca-se com giz, nestes ponteiros, com auxílio de régua ê nível de pedreiro,
uma cota tal que, referida ao nível da guía, dê a seçáo transversal conespondente ao
abaulamento ou superelevação estabêlecida pelo projeto. Distende-se fortemente um
cordel pela inarca de giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro às guias,

normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e as guias, outros cordéis devem ser
distendidos paralelamente ao eixo, com espaçamento não superior a 2,50m. lnicia-se
então, o assentamento blocos.

Em trechos retos, pronta a rede de cordéis, principia-se o assentamento da
primeira fileira, normal ao eixo. Nesta fileira deverá haver uma junta coincidindo com o
eixo da pista. Os blocos deveÍão ser colocados sobre a camada nivelada de areia / pó de
pedra, acertada anterioÍmente ao assentamento dos blocos pelo construtor, de modo que
sua face superior fique cerca de 0,01m acima do cordel. O construtor deverá golpear o
bloco com o martelo de bonacha de modo a acomodar o mesmo em relação à camada
nivelada e tembém em relação aos alinhamentos dos blocos vizinhos.

Assentado o primeiro bloco, o segundo será colocado a seu lado, tocando-o
ligeiramente pelo relevo lateral e formando uma junta pela regularidade da face do bloco
vizinho, este, por sua vez, será assentado como o primeiro- A fileira deverá progredir do
eixo da pista para os cordÕes, devendo terminar junto a estes.

A segunda fileira deverá iniciar colocando-se o primeiro bloco sobre o cordel do
eixo da pista. Os demais blocos serão assentados como os da primeira fileira.

As juntas da terceira fileira deveráo, Íicar no prolongamento das juntas da primeira

fileira; os da quarta, no prolongamento da segunda e assim sucessivamente, de modo
que as juntas dos blocos de cada fileira sê altemem com relação às duas fileiras vizinhas,
isto é, que cada junta fique em frente ao bloco adjacente, dentro do seu terço médio. As
juntas longitudinais e transversais não deverão exceder a largura do relevo existente no
bloco.

Em trêchos curvos - Nas curvas de grande raio, pela padronização dos tamanhos
dos blocos e pela padronizaÉo da espessura da junta transversal, manter-se-ão as
fileiras normais ao eixo da pista.

Em trechos de entroncamênto - Na pista principal, a pavimentação deverá
continuar sem modificaçâo do seu aparelho; na pista secundária, o assentamento seguirá
da mesma forma até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal, tomando-se a
atenção devida para a perfeita concordância das funções das duas vias.

O rejuntamento dos blocos será efetuado logo que seja concluído o seu
assentamento. O intervalo entre uma e outra operaçáo fica a critério da Fiscalizaçâo,
entretanto, o rejuntamento deverá acompanhar, de perto, o assentamento, principalmente
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em regiÕes chuvosas ou sujeitas a outras causas que possam danificar os blocos já
assentados, porém ainda não fixados e protegidos pelo rejuntamento.

O rejuntamento deverá ser feito com areia. O rejuntamento com areia será
executado espalhando-se uma camada de 0,01m de espessura, sobrê o pavimento, e
forçando-se a penetreçáo deste material nas juntas dos blocos, por meio de vassourÕes
adequados.

Logo 'após a conclusão do serviço de rejuntamento dos blocos, o pavimento será
devidamente compactado com a utilização de placa vibratória lisa. A compactação deverá
progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniÍorme,
devêndo cada passada atingir a metade da outra faixa compactada, até a completa
fixação do pavimento, isto é, até quando não se observar mais nenhuma movimentaÉo
da base pela passagem da placa vibratória. Qualquer inegularidade ou depressâo que
venha surgir durante a compactaçâo, deverá ser prontamentê conigida, removendo e
recolocando os blocos utilizando as técnicas apresentadas anteriormente.

A compactaÉo das partes Inacessíveis aos rolos compactadores ou placas
vibratórias deverá ser efetuada por meio de soquetes mecânicas ou manuais adequados.
Observação: Onde teremos intenupÉo da pavimentaçáo em blocos de concreto, esta
deverá ser travada com cordÕes que ficarão no mesmo nível da pavimentaçáo.

5. Sinalizacão Viária
A sinalização da via deverá ser realizada pelo próprio bloco de concreto

intertravado, sendo um linha continua no eixo da pista e nas faixas de pedestres, ambos
na cor vermelha conforme projeto especifico.

Vila Lângaro/Rs, 09 de junho de2017

Carlã Benefti

Eng.o OiviCivil CREA RS 223821

.--z___-2
Claudiocir Milani

Prefeito Municipal
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MEMORIAL DESCRITIVO

PASSEIOS PUBLICOS E RAMPAS EM CONCRETO

1.1 - Servicos preliminares
tniciatmente devem sêr executados os serviços de limpeza e raspagem do

terreno, retirando os materiais inadequados existentes na área em que será
executada a calçada. O material resultante, considerado "entulho" deverá ser
retírado para Íora da obra, exceto quando o mesmo por suas características possa
ser aproveitado como aterro.

1.2 - Calcada em concrêto espessura 6cm
Para execuÇão do concreto, o solo deverá estar perÍettamente nivelado e

apiloado, posteriormente será espalhado um lastro de brita ao solo, que deverá ser
umedecido para Íavorecer a cura do concreto.

Toda área da calçada deverá receber lastro dê concreto simples, desempenado,
preparo mecânico com espessura mínima de 6,0 cm. Devem ser executadas iuntas
de dilatação, a cada 2,00 metros com material adequado para este fim.

Nas entradas de garagem deverá ser executada uma malha dê ferro Smm a cada
20cm.

O lastro de brita, as juntas de dilatação e a malha estáo inclusos no valor do item.

Vila Lângaro/BS, 09 de junho de 2017.

Engn Civil Carla Bênetti
CREA/RS ne 223821

Claudiocir Milani
PreÍeito Municipal
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Área total da obÍa: Data:
09 de março de 2018

Escala:
1 :2000

DescriÉo:
Satueçáo das Íue a ser pavimentada

PÍancha:
02t07

Assunto:
Pevimentegão em Blocos de Concreto lntertÍavado
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