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1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Placa da obra e sinalização

A placa da obra deverá ser conforme o modelo indicado pela Secretaria e 

Prefeitura local e fixada em local próximo à obra, de fácil visibilidade.

Placa com material folhas de zinco fixadas em suporte de madeiras 

As obras serão realizadas obedecendo rigorosamente os desenhos dos projetos, 
detalhes e especificações, todos devidamente autenticados, e assinados por 
engenheiro ou Arquiteto, bem como às normas da ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem 
empregados.

      Cabe à Prefeitura elaborar ou contratar, de acordo com as necessidades da 
obra, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e 
aprovados pelo engenheiro ou Arquiteto responsável e pelo secretário de obras.

      Concluídas as obras, a CONTRATADA fornecerá os desenhos atualizados, de 
qualquer elemento ou instalação da obra que por motivos diversos, haja sofrido 
modificações no decorrer dos trabalhos.

A Contratada caberá inteira responsabilidade pela resistência e estabilidade 
dos trabalhos a executar.

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer 
acidentes nos trabalhos de execução dos serviços.

Para as obras a Contratada dará as garantias exigidas pela legislação que rege o 
assunto.

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom 
funcionamento, como sejam: tapumes, barracão, escritório local, almoxarifado, 
sanitários, água, energia elétrica, etc.

A vigilância das instalações e a guarda e segurança da obra e dos materiais é de 
inteira responsabilidade do CONSTRUTOR.
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2 – TERRAPLANAGEM:

2.1 – Locação de obra

     A locação da obra será executada por profissional habilitado utilizando 
aparelho apropriado;

São responsabilidade do CONSTRUTOR: RN e alinhamento geral 
fornecidos pela municipalidade.

Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, o CONSTRUTOR 
fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá as verificações e aferições que 
julgar oportunas.

Os estaqueamentos deverão ser de 20 em 20 m.
Depois de atendidas, pelo CONSTRUTOR, todas as exigências 

formuladas pela Fiscalização, a Prefeitura dará por aprovada a locação, sem que 
tal aprovação prejudique, de qualquer modo, o disposto no item 4.4.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para o 
CONSTRUTOR, na obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos 
estipulados, às modificações, demolições e reposições que se tornarem 
necessárias, a juízo da Fiscalização, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas 
e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o contrato.

2.2 – Carga e transporte de material

Ficam a cargo da Contratada as despesas com os transportes 
decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavações e aterro, 
seja qual for a distância média e o volume considerado, bem como o tipo de 
veículo utilizado.

A carga do material deverá ser feita da jazida que ofereça a menor 
distância média de transporte possível e o material mais adequado, até o local da 
obra.

A descarga do material deverá ser feita diretamente no local da obra.

2.3 – Regularização do sub - leito – 10 cm

Os trabalhos de regularização do sub-leito serão executados com material 
escolhido, em camadas sucessivas de altura máxima de 10 cm copiosamente 
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molhadas e energicamente compactadas, para que haja homogeneização do solo de 
modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas ou desníveis, por qualquer, das 
camadas compactadas.

Para que a capa de rolamento comporte-se satisfatoriamente deverá apoiar-
se no sub-leito capaz de oferecer suporte continuamente estável.

Após concluídos os serviços de terraplanagem, deverá ser feita 
regularização transversal e longitudinal do leito da rua.

Na camada final compactada, admitir-se-á uma variação de mais ou menos 
2,00 cm.

A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, 
no mínimo, para propiciar a drenagem de águas pluviais.

A compactação do aterro será executada em camadas, obedecendo aos 
procedimentos construtivos exigidos pela fiscalização.

2.4 – Sub base – 10cm
Após o nivelamento do leito, execução da sub-base e da base, será iniciada a 

colocação de solo e cascalho, ou de camadas de solos ou ainda mistura de solos e 
será executado com as especificações técnicas de serviços de pavimentação.
     O grau de compactação deverá ser no mínimo, 97% em relação a massa 
específica aparente seca, máxima e o teor de umidade deverá ser a unidade ótima 
do ensaio citado mais ou menos 2%.

2.5 – Colchão de areia – 10 cm
Deverá ser lançado areia livre de impurezas, de grãos médios até grossos, 

conforme  condições estabelecidas no projeto, devidamente observado pela 
fiscalização.

A camada de areia deverá ser lançada e espalhada sobre o solo, o 

previamente compactado e nivelado.

3 – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL

3.1 – Meio fio
As guias deverão ser pré-moldadas de concreto com dimensões 

1,0x0,30x0,15m de altura com 0,12 cm no topo para ruas, obedecendo o padrão do 
DNER assentado sobre camada de areia com rejuntamento em argamassa cimento 
areia traço 1:3.

3.2 – Pavimentação em paralelepípedo
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A pavimentação será executada utilizando blocos de pedra com superfície 
regularizada, As dimensões dos paralelepípedos devem estar compreendidas 
dentro dos seguintes limites:

- Comprimento: 17 a 23cm;

- Largura: 12 a 15cm;

- Altura: 11 a 14cm.

A areia para a base, deve ser de rio ou de depósitos naturais, e constituída de
partículas limpas, duras e duráveis e isentas de matérias orgânicas

O assentamento dos paralelepípedos deverão ser regularizados e fortemente 
apiloados em fiadas regulares em amarração com juntas de no máximo 1,0 cm de 
espessura.

Deverá apresentar uma declividade mínima 0,5 % em relação à sarjeta
trabalhada no próprio paralelepipedo.

A superfície deverá ser compactada e adensada.

3.3 – Rejuntamento com argamassa de cimento e areia

Para o rejuntamento dos blocos de pedra (paralelepípedos) deverá ser 
aplicada argamassa de areia e cimento no traço de 1:4 (cimento e areia).

3.4 - Piso (calcada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo 
mecânico, espessura 7cm, com junta seca.

Para a execução da calçada o solo deverá está confinado e devidamente 
compactado livre de impurezas, e com as juntas de dilatação com espaçamento 
máximo de 2 metros

3.5 – Captação superficial tratamento feito no próprio calçamento
Para que seja feita a captação superficial das ruas, será executada uma  

inclinação de 0,5% nas laterais  no próprio calçamento.

4 - Sinalização:

4.1 - Placas de parede em chapas metálica galvanizada esmaltada fixada em todas 
as ruas beneficiadas no inicio e no final tamanho padrão.
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4.2 - Placas de sinalização de transito metálicas galvanizada com poste em 
madeira na vertical em todas as ruas beneficiadas tamanho padrão.

5 – Limpeza final da obra:

5.1 – Limpeza final da obra

         A Prefeitura só recebera a obra depois de removido todo entulho e restos de 
materiais das ruas.
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