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OBJETO 

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM  CBUQ 

 

 

LOCAL 

CORONEL DOMINGOS SOARES 

 

 

 

ÁREA TOTAL 

 7.811,53  m² 
 

 

 

 

 
 

 

 



1.0 CONVENÇÕES PRELIMINARES 

 

 

O projeto prevê a execução de recapeamento asfáltico em concreto 

betuminoso usinado a quente- CBUQ nas ruas: 

José Salvador, Elias Siqueira Fonseca, Lauro Eschemback, José Carlos 

Teixira 

Totalizando desta forma recapeamento de 7.811,53 m² (sete mil, oitocentos 

e onze vírgula cinquenta e três metros quadrados)  de recapeamento de 

pavimentação asfáltica 

Onde todos os serviços citados deverão ser executadas de acordo com as 

especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecendo 

aos desenhos e detalhes do projetos geométricos e detalhes, fornecido pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES ESTADO DO 

PARANÁ. 

Os serviços de pavimentação serão executados sob regime de  

Empreitada Global. 

As presentes Especificações visam estabelecer os procedimentos 

básicos a serem seguidos pela CONTRATADA  para execução das obras civis. 

Estas especificações fixam os padrões de execução, materiais, etc., 

a serem empregados, bem como as diretrizes a serem adotadas para os serviços 

a realizar. 

Caberá a PREFEITURA a verificação, junto às obras, da obediência 

ao Projeto, Especificações e qualidade dos serviços e materiais aplicados na 

referida obra. 

À PREFEITURA  reserva-se o direito de interferir nos trabalhos 

sempre que estes não se desenvolverem de forma racional e correta. 

Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em 

sua execução, serão demolidos e reconstruídos sem despesas para a prefeitura. 

Os materiais que não satisfazem às especificações ou forem julgados 

inadequados, serão removidos do canteiro de serviço, dentro de quarenta e oito 

horas, a contar da determinação do Engenheiro Fiscal.  

A CONTRATADA, ao apresentar o preço para esta pavimentação, 

esclarecerá que: 



A – Está ciente de que as recomendações constantes das presentes 

especificações prevalecem sobre os desenhos, decorrentes de alterações 

introduzidas; 

B – Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes executivos. 

A CONTRATADA deverá dedicar particular e constante atenção à fiel 

execução dos trabalhos e deverá ser pessoalmente representada no local da 

obra, por profissional de nível superior legalmente habilitado (Engenheiro ou 

Tecnólogo), que responderá na hora pelos serviços executados, deverá também 

dispor de encarregados e operários experientes e especializados nos tipos de 

trabalhos necessários. 

Nenhum Técnico, administrador ou encarregado poderá ser retirado 

da obra sem prévia autorização da PREFEITURA. 

 

 

2.0 MÉTODO DE TRABALHO 

 

Os métodos e meios empregados para a execução das várias etapas dos 

serviços, serão de livre opção da CONTRATADA, sujeitos, entretanto a 

sugestões e aprovações da PREFEITURA, quando se torne necessário 

salvaguardar as características, o cronograma e os resultados de todos os 

serviços, sem restrição às responsabilidades da CONTRATADA, conforme 

definido no Convênio. 

Se em qualquer ocasião a PREFEITURA julgar que os métodos empregados, 

a aplicação da mão-de-obra, do material e do equipamento da CONTRATADA é 

ineficiente ao ritmo dos trabalhos ou inadequados à segurança e estabilidade da 

obra, à segurança dos trabalhadores ou de terceiros, no seu todo ou em parte, 

poderá ser exigido da CONTRATADA, sem ônus para a PREFEITURA, o 

aumento de equipamentos ou mão-de-obra de sua segurança, de sua eficiência 

e adequabilidade, devendo a CONTRATADA atender tais exigências com a 

devida presteza.  

A CONTRATADA não ficará exonerada da obrigação de empregar os meios 

adequados ao maior rendimento dos serviços, mesmo que a PREFEITURA não 

lhe faça tais exigências. Somente a CONTRATADA será e permanecerá 



responsável pela segurança, eficiência e adequabilidade dos métodos de 

trabalho, mão-de-obra e equipamentos empregados. 

Os trabalhos deverão ser executados em estrita observância às instruções e 

desenhos fornecidos, bem como às disposições de Contrato e das presentes 

Especificações. 

 

3.0 LOCAÇÃO DA OBRA 

 

Todos os serviços de locação das obras, deverão ser feitos topograficamente, 

por profissionais competentes e com aparelhos de comprovada precisão, sob 

inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA. 

A fiscalização poderá, a qualquer momento, solicitar a aferição ou a 

substituição dos aparelhos defeituosos. A CONTRATADA será responsável por 

qualquer erro de alinhamento, de nivelamento, que venha ser constatado em 

qualquer etapa da obra. Neste caso os serviços deverão ser refeitos sem ônus 

para o CONTRATANTE. 

No caso de diferenças encontradas em relação à rua, o fato deverá ser 

comunicado imediatamente à fiscalização, que após manter os contatos 

necessários, dará a solução. 

 

3.1  Limpeza de superfície 

Em todos os trechos que serão executados recapeamento, deverá ser executado 

a limpeza geral da pista, com a perfeita remoção de  terra acumulada, e da 

vegetação existente, bem como a lavagem da superfície com jato de alta pressão 

de ar e água. 

3.2  Pintura de Ligação  

É a pintura asfáltica que deve ser executada de forma a promover a 

aderência, ou como o próprio nome já diz a ligação de camadas, sendo aplicável 

em camadas de bases e camadas intermediárias de duas ou mais camadas 

asfálticas. (DER/PR,2005). 

Esse serviço deve ser executado tendo como critério todas as orientações 

e especificações do DER/PR ES-P17/05. Utilizando ligante asfáltico RR-1C., 

com as características e limites definidos pela tabela abaixo: 



Emulsão asfáltica de ruptura rápida (RR-1C ou RR-2C) – para pintura de ligação 

Ensaio Característica Exigência 

RR-1C RR-2C 

DNER-ME 004/94 Viscosidade “Saybolt-Furol” a 50ºC (ssf) 20-90 100-400 

DNER-ME 005/94 Peneiramento, % máxima retida, em peso. 0,1 0,1 

DNER-ME 006/94 Sedimentação, % peso máximo 5 5 

NBR 6368 Resíduo por evaporação, % mínimo, em 

peso 

62 67 

Tabela 1-Características e limites Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C    Fonte DER/PR,2005 

 

3.3 Imprimação 

É a pintura asfáltica que deve ser executada sobre a superfície da camada 

da base, com a finalidade de ocasionar coesão à superfície pela penetração do 

ligante asfáltico, impermeabilizando e conferindo condições adequadas de 

ligação entre a camada de base e a camada asfáltica sobreposta (DER/PR, 

2005). 

Esse serviço deve ser executado tendo como critério todas as orientações 

e especificações do DER/PR ES-P17/05. Para imprimação será utilizado asfalto 

diluído CM-30, devendo seguir as característica e limites definidos, abaixo: 

Asfalto diluído de cura média (CM-30) – para imprimação 

Ensaio Característica 
Exigência 

Mínima Máxima 

DNER-ME 004/94 Viscosidade “Saybolt-Furol” a 25ºC (ssf) 75 150 

DNER-ME 151/94 
Viscosidade cinemática de asfaltos a 60º 

(cSt). 
30 60 

DNER-ME 012/94 
Asfalto diluído- destilação (%volume do total 

destilado a 225°C, máximo) 
- 25 

DNER-ME 148/94 Ponto de fulgor e de combustão (°C, mínimo) 38 - 

Tabela 2-Características e limites Asfalto diluído –(CM-30)                   Fonte DER/PR,2005 

 

3.4      Reperfilagem 

 Esse serviço deve ser executado com massa asfáltica de graduação fina, 

com a função de corrigir deformações na superfície do revestimento existente. 

Permitindo melhores condições de acabamento e distribuição mais uniforme ao 

reforço de pavimentação existente. 



A reperfilagem será executada com concreto betuminoso usinado a quente com 

espessura descrita em projeto (averiguar o desenho esquemático das camadas 

que consta no projeto) com a finalidade de uniformizar o nível da pavimentação. 

Não será permitido o lançamento de massa asfáltica em dias chuvosos, ou 

dias com temperatura menor de 10ºC. 

Para a execução de todos os serviços (produção, transporte, distribuição, 

compressão) deverão ser atendidas todas as especificações da norma DER/PR 

ES P 21/05. 

 

3.5 Camada de rolamento ou Capa asfáltica 

De acordo com DER/PR ES P 21/05, camada de rolamento é a  camada 

superior da estrutura (capa) a qual recebe diretamente a ação do tráfego. Sendo 

que a mistura a ser empregada na constituição do pavimento, deve apresentar 

estabilidade e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da 

estrutura e condições de rugosidade que proporcionem segurança ao tráfego, 

mesmo sob condições climáticas e geométricas adversas.   

A massa asfáltica utilizada para a camada asfáltica será do tipo “Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente- FAIXA C – conforme especificações do DER” 

A camada asfáltica será executada com CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente) e “aplicada na pista com vibro acabadora”. 

A camada asfáltica possuirá , espessura conforme prevista em projeto. 

Fica a empresa obrigada a pesar em balança a ser determinada pela 

fiscalização todos os caminhões. Esta pesagem será feita antes e depois do 

descarregamento. 

Para a execução de todos os serviços (produção, transporte, distribuição, 

compressão) deverão ser atendidas todas as especificações da norma DER/PR 

ES P 21/05. 

 

3.6 - Sinalização Horizontal e vertical 

Esta especificação trata dos procedimentos a serem seguidos na 

aplicação de sinalização horizontal e vertical. 

No que corresponde a sinalização horizontal (faixas de pedestres e 

retenção, linhas de divisão de fluxo) esta será realizada com tinta à base de 

resina acrílica retrorrefletiva. 



 Para esse serviço deverão ser seguidos os procedimentos estabelecidos 

pela norma de especificação de serviços DER/PR ES-OC 03/05. 

Para a perfeita execução dos serviços deverão ser obedecidas todos os 

critérios e as especificações DER/PR ES-OC 09/05 – Obras Complementares – 

Fornecimento e Implantação de Placas Laterais para Sinalização Vertical. 

 

 

 

4.0 CONTROLE TÉCNOLÓGICO 

 

 

Deverão ser realizados todos os ensaios mínimos, especificados nas normas 

e especificações do DER. A massa asfáltica chegada a pista será aceita sob 

ponto de vista de temperatura se: 

• A temperatura média do caminhão basculante não for menor que a limite 

inferior da faixa de temperatura prevista para a mistura na usina, menos 

150C e nunca inferior a 1200C. 

• A temperatura da massa, no decorrer da rolagem, propicie adequadas 

condições de compressão tendo em vista o equipamento utilizado, e o 

grau de compactação objetivado. 

 

4.1 Cimento Asfáltico 

Para todo carregamento que chegar à obra, serão realizados os seguintes 

ensaios: 

- 01 (um) ensaio de viscosidade Saybolt-Furol. 

- 01 (um) ensaio de ponto de fulgor. 

- 01 (um) ensaio de espuma a 175ºC. 

- 01 (um) ensaio de penetração a 25ºC. 

Para os três primeiros carregamentos e posteriormente a cada 10 

carregamentos, serão executados ensaios de viscosidade Saybolt-Furol, a 

várias temperaturas (no mínimo três pontos), que permitam o traçado da curva 

“viscosidade-temperatura”. 

 

4.2  Agregados 



Para cada 500 t de mistura produzida, serão realizados os seguintes ensaios: 

- 01 (um) ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo. 

- 02 (dois) ensaios de granulometria do agregado de cada silo quente. 

Controle de Produção 

Para cada 200 t de mistura produzida, serão realizados os seguintes ensaios: 

- 02 (dois) ensaios de medidas de temperatura dos agregados nos silos 

quentes, do ligante antes da entrada do misturador e da mistura, na saída do 

misturador. 

Controle de Execução na Pista 

Espalhamento e compactação 

- 02 (dois) ensaios de temperatura em cada caminhão que chega à pista, 

durante o espalhamento e imediatamente antes da compactação. 

Para cada 200 t de mistura produzida, imediatamente após a passagem da 

acabadora: 

- 01 (um) ensaio extração do ligante de mistura. 

- 01 (um) ensaio de granulometria da mistura de agregados, resultante da 

extração de betume. 

Para cada 400 t de mistura produzida, imediatamente após a passagem da 

acabadora: 

- 01 (um) ensaio Marshall com determinação de estabilidade e fluência. 

Para cada 100 t de mistura produzida compactada, em amostra indeformada 

extraída por sonda rotativa: 

Para cada 200 t de massa, e ao menos uma vez por dia de trabalho, será 

coletada imediatamente após a passagem da acabadora, uma amostra da 

mistura distribuída. 

- 01 (um) ensaio de densidade aparente de corpo de prova. 

 

4.3 Verificação Final da Qualidade 

Espessura das Camadas – Devem ser feitos laudos comprovando a espessura 

das camadas ( revestimento, base e sub base ), no máximo a cada 100 m, por 

extração de corpos-de-prova na pista. 

Controle da Largura - Será determinada a largura da plataforma acabada, por 

medidas à trena executadas a cada 20 m, pelo menos. 



Controle de acabamento da superfície - As condições de acabamento da 

superfície serão apreciadas pela Fiscalização, em bases visuais. Em particular 

serão avaliadas as condições de desempenho da camada, a qualidade das 

juntas executadas e a inexistência de marcas decorrentes de má qualidade da 

distribuição e/ou de compressão inadequada. 

 

 

5.0 LIMPEZA GERAL 

 

A via pavimentada, terá sua superfície completamente limpa e perfeita, isenta 

de quaisquer detritos oriundos dos serviços de execução.  

 

6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ordem de serviço será emitida na sua totalidade. 

Os serviços de retirada de pedras irregulares, bem como de base e sub-base 

existente, nos trechos indicados, serão realizados pelo equipe de obras da 

Secretaria de Infraestrutura de Palmas, sendo de responsabilidade da mesma a 

destinação final dos materiais retirados. 

Para a realização dos serviços deverão ser utilizados Equipamentos de 

Proteção Individuais necessários e adequados ao desenvolvimento de cada 

tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da 

Portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos 

de segurança. Importante salientar que a empresa deverá seguir rigorosamente 

o que preconiza a Portaria nº. 3214 com atualizações dos programas referentes 

à Saúde e Segurança do Trabalho, PPRA- PCMAT e PCMSO. 

Os serviços que forem ser executados em turnos, não compatíveis com o 

horário de trabalho da fiscalização, deve ser solicitado anuência da mesma, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis. 

Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos desenhos 

dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência às 

prescrições e exigências contidas no memorial descritivo, sendo o quantitativo 



apresentado, meramente ilustrativo. Para efeito de interpretação de divergência 

entre os documentos, fica estabelecido que: 

a. Em caso de divergência entre os projetos e este memorial, prevalecerá 

sempre o primeiro. 

b. Em caso de divergência entre os projetos e os quantitativos, prevalecerá 

sempre o primeiro. 

c. Em caso de divergência entre o memorial e os quantitativos, prevalecerá 

sempre o primeiro.  

d. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 

medidas em escala, prevalecerá sempre o primeiro. 

e. Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, 

prevalecerão sempre os de escala maior. 

f. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes. 

g. Em caso de dúvida entre a interpretação dos desenhos, deste memorial ou 

dos quantitativos, será sempre consultado o fiscal da obra. 

 

A empresa deverá realizar em laboratório os ensaios tecnológicos, para 

cada etapa do serviço, e fornecer cópias dos resultados dos laudos dos 

ensaios tecnológicos, de cada etapa dos serviços, para verificação e 

controle da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme 

exigências normativas do DNIT, sendo que os custos para realização 

destes serviços deverão estar incluídos no preço global da proposta. Os 

resultados dos laudos dos ensaios deverão ser entregues a fiscalização 

pela contratada por ocasião da solicitação da medição dos serviços.  

Todas as etapas da obra obedecerão, quanto a sua execução, as normas 

técnicas brasileiras aplicáveis, bem como os regulamentos e posturas das 

concessionárias dos serviços e órgãos Municipais. 

Todo o material a ser empregado obedecerá as especificações constantes 

dos projetos e memorial. Em casos omissos, serão empregados materiais 

comprovadamente de 1ª qualidade, podendo ser exigido pela Fiscalização um 

certificado de origem e qualidade dos mesmos. 



Toda e qualquer irregularidade detectada pela Fiscalização na observância 

do projeto ou das especificações, deverá ser sanada nos prazo estipulados, às 

expensas da executora. 

 


