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TERMO DE INCLUSÃO
1ª INCLUSÃO – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2019
EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 005/2019
OBJETO: EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ABAIXO RELACIONADAS,
CONFORME PROJETO EXECUTIVO, PLANILHAS E DOCUMENTOS EM ANEXO A ESTE EDITAL
JUSTIFICATIVA: Devido o Projeto Executivo do trecho 3 não ficar anexado no Edital, e por não alterar as
propostas devido a planilha orçamentária já está incluído todos os custos, mantém-se a data de abertura do
certame.

O setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Silveira Martins- RS, no uso de suas atribuições legais,
informa que foi procedida a seguinte INCLUSÃO no Edital acima citado em seu Anexo I o Projeto Executivo
Trecho 3, conforme segue:

Silveira Martins, 20 de agosto de 2019.
Comissão de Licitação
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ANEXO I

1.

TRECHO 03 -PROJETO EXECUTIVO – PAVIMENTAÇÃO DE RUA ESTRADA MUNICIPAL LINHA
DUAS/AVENIDA SÃO JOÃO
DESCRIÇÃO
O projeto consiste na pavimentação do trecho dando continuidade à Avenida São João/Estrada

Municipal Linha Duas por 230 metros lineares em direção à estrada de acesso a Val Veronês, com
assentamento de blocos irregulares e colocação de meio-fio, no interior do município de Silveira Martins/RS.
2.

LOCALIZAÇÃO
O projeto compreende o trecho de 2070 metros quadrados (m²) a serem calçados, e 460 metros

lineares de colocação de meio-fio no trecho da estrada, distando aproximadamente 04 km (quilômetros) da
sede do município.

Val Veronês
Linha Duas/Avenida
São João

3.

Trecho a ser pavimentado

JUSTIFICATIVA
Seguirá–se a pavimentação já existente na Avenida São João (Linha Duas), dando continuidade por

aproximadamente 230 metros lineares no sentido de Val Veronês. Utilizar-se-á o leito estradal existente,
assim como se seguirá a largura do trecho pavimentado já existente, visto que existem residências ao seu
entorno e cercas que delimitam terrenos/lavouras.
Desta forma, tendo em vista a largura do leito estradal EXISTENTE, sendo este 9 (nove) metros,
conforme o artigo 47, inciso VIII da Lei Nº 1008 DE 12/12/2008, a via em questão se enquadra como Via
Especial: são vias que por suas características diferenciadas de localização ou uso necessitam de Projeto
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Especial Aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Trânsito do Município. ”
Conforme medições realizadas e definidas juntamente com a Administração Municipal, o trecho a ser
pavimentado compreende 230 metros lineares de calçamento no sentido Linha Duas-Val Verônes,
respeitando a largura do leito estradal existente, sendo este no local de 09 (nove) metros, sendo
classificada, esta via, como via ESPECIAL.

4.

DIMENSIONAMENTO
Como não há estudo de tráfego no município, o dimensionamento ocorreu baseado em experiências

anteriores e conforme material técnico disponível.
Utilizar-se-á como subleito o leito estradal existente, utilizando-se de serviços necessários de
regularização e compactação.
As pedras irregulares serão assentadas sobre um colchão de areião (areia bem grossa, usada como
saibro para pavimentação), de 10 cm de material não compactado (leito) e, posteriormente, 3 cm de
material não compactado sobre a pavimentação de pedra irregular.
O trecho da rua a ser pavimentado possui largura de 9 (nove) metros e 230 metros de comprimento.
O resultado do dimensionamento segue abaixo:
Subleito:



leito estradal existente com regularização e compactação, e correções de estabilização caso
o subleito existente apresente baixa capacidade de suporte.
Espessura


do leito: 10 cm de material não compactado (areião);

Pavimentaç
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ão: pedra irregular para calçamento;
Assentame



nto: camada de 3 cm de material (pó de pedra) não compactado sobre a pavimentação;
Compactaç



ão: deverá ser realizada a compactação com o Rolo Compactador e, em lugares de difícil
utilização do mesmo, deverá ser utilizado o Compactador de Solo Tipo Sapo.
Meio-fio: os



meios fios utilizados serão de concreto pré-moldado (face lisa), com as seguintes
dimensões: 100x30x12 cm, sendo apoiados com reaterro e rejuntados com argamassa traço
1:3.
5.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
As especificações têm como finalidade zelar pela segurança, eficiência e qualidade das obras durante

as etapas de implantação da pavimentação e serviços complementares.
5.2

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA
O calçamento deverá ser executado de um lado da via por vez (5 metros), DEIXANDO UMA VIA

LIVRE PARA O FLUXO DE VEÍCULOS. Os serviços de calçamento deverão ser executados obedecendo
sinalização preventiva e indicativa para execução da mesma, principalmente sinalização noturna, evitando
acidentes e demais problemas na via. Fica sob-responsabilidade da empresa contratada a implantação de
sinalização preventiva e indicativa.
5.3

MEIO-FIO
Nas laterais da rua será assentado o meio fio, o qual deverá ser alinhado e aprumado, com aterro no

passeio, na sua largura total, com terra isenta de pedras, de forma a estabilizar o mesmo e rejuntados com
argamassa traço 1:3.
Os meio fios utilizados serão de concreto pré-moldado (face lisa) com as seguintes dimensões:
100x30x12 cm, com no mínimo 10 cm contados acima do pavimento.
Para garantir maior resistência dos meios-fios à impactos laterais, quando estes não forem contidos
por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, como também uso de reaterro.
5.4

SUBLEITO
Utilizar-se-á como subleito o leito estradal existente, utilizando-se de serviços necessários de

regularização e compactação, os quais ficam sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira
Martins. Nos locais onde o subleito apresentar baixa capacidade de suporte, faz-se necessário a remoção
deste material e posterior preenchimento com material de reforço, procurando a estabilização do subleito
antes do recebimento de camadas superiores. De um modo geral, consiste num conjunto de operações, tais
como escarificação, umidecimento ou aeração, compactação, conformação, etc, de forma que a camada
concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto. No caso de necessidade
de remoção de material, fica sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira Martins providenciar
licenças necessárias para remoção.
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5.5

LEITO
As pedras irregulares de calçamento serão assentadas sobre colchão de areião não compactado de

10 cm de espessura mínima. O material (areião) será fornecido e entregue em obra sob responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Silveira Martins.
5.6

CALÇAMENTO E ASSENTAMENTO
As pedras irregulares devem ser de granito ou basalto de granulação fina ou média, com dimensões

de aproximadamente 8 (oito) x 18 (dezoito) centímetros cada, e deverão ter, pelo menos, uma face plana,
mostrando uma distribuição uniforme dos materiais constituintes e estarem isentos de veios, falhas,
materiais em desagregação ou arestas quebradas.
Como as pedras empregadas são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende em muito
do cuidado do calceteiro. No entanto, sempre aparecerão juntas mais alargadas, as quais deverão ser
preenchidas com pedras menores. Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada sobre elas uma
camada de cerca de 3,0 cm de pó de pedra, fazendo com que o material penetre e preencha os vazios
entre as pedras. Antes da compressão, as pedras sob essa camada são batidas com soquete manual
(sapo). A rolagem deverá ser feita, iniciando-se nos bordos da pista, e progredindo para o centro nos
trechos retos. Depois de terminada a compactação, será executado o acabamento do meio fio, rejuntandose com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
6.

DRENAGEM
Fica sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de Silveira Martins/RS a execução e manutenção

da rede de drenagem.
7.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
O prazo de execução desta obra, a contar da data da Ordem de Início de Serviço, é de 60 dias, sendo

prorrogável.
8.

QUANTITATIVOS DE MATERIAIS

8.1

Pedra IRREGULAR para calçamento
Área: 230m x 9m = 2070 m²;

8.2

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (face lisa)
Dimensões: 100x30x12 cm;
Quantidade: 460 metros.

8.3

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO
Leito: 10 cm de material não compactado; sendo assim, possui consumo de 0,10 m³/m² (areia
grossa);
Regularização: 3 cm de material não compactado sobre a pavimentação; possuindo consumo de
0,03m³/m² (pó de pedra);
Considerando o consumo por metro quadrado de pavimento:
2070 m² x 0,10 m³/m² = 207,00 m³ de areião para base;

Rua 21 de abril, 163 – Silveira Martins – RS – Brasil – CEP 97.195-000
E-mail: licitacao@silveiramartins.rs.gov.br - FONE/FAX: (55)3224-4800

Página 6 de 6
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

2070 m² x 0,03 m³/m² = 62,10 m³ de pó de pedra para rejuntamento;
9.

MÃO DE OBRA
Etapas: regularização do subleito, lançamento e espalhamento do areião, assentamento das pedras
irregulares, lançamento e espalhamento de pó de pedra, colocação do meio-fio e compactação do
pavimento.
Silveira Martins, 29 de julho de 2019.
___________________________
Kelli Manfio
Engenheira Civil CREA RS230615
Prefeitura Municipal de Silveira Martins
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