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DADOS DA OBRA 

 

PROJETO: Implantação de pavimentação no Município de Cacimba de 

Dentro/PB. 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro (PB) 

LOCALIZAÇÃO: Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba 

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 2.990,96m²  

 

FINALIDADE 

A presente especificação tem por finalidade descrever de forma clara os serviços a 

serem executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem 

observadas na execução de pavimentação asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 

à Quente) de diversas ruas no município de Cacimba de Dentro/PB. O projeto visa melhorar o 

tráfego nas ruas, proporcionando maior fluência e segurança nas vias.  

É comum a grande movimentação de veículos no município que é carente de 

infraestrutura qualificada. A execução desta obra, proporcionará regularização de pavimento e 

qualidade na pista de rolamento. Com o objetivo de diminuir os transtornos da população, em 

especial nos períodos chuvosos e para dar um deslocamento tranquilo do trânsito será feita a 

pavimentação de diversas ruas do município. 

 

OBJETO DA OBRA 

Implantação de pavimentação no Município de Cacimba de Dentro/PB. 

 

FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da PREFEITURA junto às obras, que dá as 

instruções para execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, 

aplicação de mão-de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados à execução 

do projeto. 

Toda liberação será tomada tendo em vista o conteúdo destas Especificações. Os casos 

omissos serão resolvidos mediante consulta à FISCALIZAÇÃO. As dúvidas suscitadas na 
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interpretação do Projeto e das Especificações serão encaminhadas, inicialmente, à 

FISCALIZAÇÃO que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior. 

Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da 

CONTRATADA, bem como a execução e fixação, em local a ser definido pela 

FISCALIZAÇÃO, de placas indicativas da obra, nas dimensões e modelos fornecidos pela 

Prefeitura. 

Será mantido no escritório da construção, um livro de ocorrência onde serão anotados, 

pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os fatos que interfiram no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Consideram-se como partes integrantes destas especificações, as instruções registradas 

no livro de ocorrência, concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

Os materiais que derem entrada no canteiro, só serão considerados recebidos e 

aplicáveis, depois de inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA facilitará ao pessoal da FISCALIZAÇÃO, livre e seguro acesso e 

trânsito no canteiro de trabalho. 

As obras, a serem executadas, obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias 

justificativas do projeto e a estas Especificações. 

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os 

seguintes critérios: 

A. - As cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala; 

B. - Os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala; 

C. - Em outras divergências, prevalecerá a interpretação da FISCALIZAÇÃO; 

D. - Os casos omissos ou particulares do projeto, que não estejam detalhados e 

especificados, serão decididos pela FISCALIZAÇÃO ou pela instância superior, 

prevalecendo, em qualquer caso, o que estabelecem os quantitativos constantes da 

Planilha Orçamentária, objeto da Licitação. 

 

A EMPREITEIRA deverá providenciar as seguintes instalações no canteiro de obra: 

 A. Sanitários para operários; 

B. Tanques para água da construção; 

C. Equipamentos mecânicos; 



 
ESTADO DA PARAIBA 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPP  AALL  DDEE  CCAACCIIMMBBAA  DDEE  DDEENNTTRROO  
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  

 

 3 

 
D. Canteiro para depósito de material exposto ao tempo; 

E. Instalação de água potável; 

F.  Escritório para FISCALIZAÇÃO; 

G. Colocação de placas indicativas da obra com desenhos fornecidos pela 

PREFEITURA; 

H. Instalação elétrica para a obra; 

 I. Almoxarifado; 

 J. Alojamento para operários, se necessário. 

 

 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Será exercida por ENGENHEIROS responsáveis, mestres gerais e demais elementos 

necessários para a boa execução dos serviços. 

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho, ou detritos, que venham a 

se acumular no decorrer da obra. 

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, “croquis’’ indicativos das instalações, 

antes de sua efetiva execução. 

 

DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

0.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos 

fornecidos e as especificações, que complementam, no que couber, deverá ser combinado 

previamente entre as partes. 

 

0.2. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso 

exame das condições locais, averiguarem os serviços e material a empregar. Qualquer 

dúvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser 

previamente esclarecida com o proprietário e autor do projeto. 

 

0.3. No intuito de tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na 

obra, informamos que durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente 

observada as Norma     Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR -18 Obras de 

Construção, Demolição e Reparos). 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

As presentes especificações técnicas têm como objetivo definir os serviços, materiais e 

processos construtivos a serem utilizadas na execução do recapeamento asfáltico de diversas 

ruas no município de Cacimba de Dentro, Paraíba. 

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de 

chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a 

temperatura ambiente for superior a 10ºC. Todo o carregamento de cimento asfáltico que 

chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante/distribuidor certificado de resultados de 

análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à data de 

fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o 

período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da 

sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a 

refinaria e o canteiro de obra. 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

        

1.1- Placa da Obra em Aço Galvanizado 

A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira, com 

dimensões (4,00m x 2,00m), devendo obedecer rigorosamente ao modelo fornecido pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

 

1.2- Serviços topográficos 

A locação deverá ser executada com instrumentos topográficos de precisão, 

devidamente aferidos antes do início dos trabalhos. Será feita sempre usando as medidas 

calculadas sobre as cotas do projeto.   

Em caso de dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO. A ocorrência de erro 

na locação da obra projetada implicará para a CONTRATADA, na obrigação de fazer, por sua 

conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições necessárias. 
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1.3- Sinalização de Trânsito Noturna 

Deverá ser utilizada em toda a extensão do trecho que estiver em obra ou que 

apresente algum risco, a fim de evitar acidentes. 

 

2.0 PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1 Pintura de Ligação – RR-1C 

 A superfície a ser pintada deverá ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e 

qualquer material solto. A superfície poderá ser levemente umedecida. 

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso com emulsão RR-1C, adequado na 

temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. 

Após aplicação do ligante deve-se esperar o escoamento da água e evaporação em 

decorrência da ruptura.  

Deve-se observar os mesmos cuidados indicados para o serviço da imprimação, como 

executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 

sempre que possível, fechada ao tráfego. 

  

2.2 Concreto betuminoso usinado a quente (CAP50/70), binder – espessura de 5,0cm 

A produção do concreto asfáltico é efetuada em usinas apropriadas para tal. O 

concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos 

veículos próprios para isto, para que a mistura seja colocada na pista à temperatura 

especificada. Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitável, com 

tamanho suficiente para proteger a mistura. 

A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso 

ocorram irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual 

de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos 

metálicos.  

Após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a 

temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura 

essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de 
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pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida 

que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais elevadas.  

A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em 

direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação deve 

começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo deve ser 

recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação 

de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.  

Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da 

marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém – rolado. As rodas 

do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu 

completo resfriamento. 

Esta camada deverá ter espessura de 5,0cm. 

 

2.3 Concreto betuminoso usinado a quente (CAP50/70), camada de rolamento – 

espessura de 3,0cm 

 Segue as orientações do item acima, porém, com espessura final de 3,0cm. Será 

aplicado apenas na faixa de rolamento, ficando o acostamento apenas com a camada do 

binder. 

 

2.4/2.5 Transporte de CBUQ com caminhão em rodovias pavimentadas  

 Após a fabricação do Concreto, este deve ser transportado da Usina de fabricação até o 

local da obra. Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico usinado a 

quente, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 

água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência 

da mistura à chapa. Vale salientar que o concreto asfáltico somente deve ser fabricado, 

transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10ºC. 

 

Todos os ensaios de controle tecnológico são de obrigatoriedade da empresa 

realizar de acordo com as normas vigentes, para garantir os padrões normativos 

aceitáveis nos materiais empregados em obra. 
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2.14     Limpeza Final da obra  

Deverá ser procedida uma limpeza geral ao término da obra. 

 

3.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

3.1 – Placas de sinalização vertical 

 O projeto de sinalização viária segue os seguintes volumes: 

 Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação 

 Volume II - Sinalização Vertical de Advertência 

 Volume IV- Sinalização horizontal 

Devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação 

ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. 

As placas deverão ser instaladas nas calçadas existentes ou levemente afastadas da 

pista de rolamento, sempre Localizada do lado direito da via (exceto quando sua visibilidade 

estiver prejudicada) 

 

3.2 – Confecção de suporte 

 Será confeccionado o suporte e travessa para colocação da placa de sinalização 

vertical das ruas, com madeira de boa qualidade. Deverá ficar 50cm enterrado no solo. 

 

3.3 – Placa de identificação de rua 

 Deverá ser providenciado placa de identificação de rua nas dimensões 45x25 cm e 

colocadas em local de fácil visualização. Será em chapa esmaltada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em caso de divergência entre as informações existentes no projeto de arquitetura e 

memorial descritivo com os presentes na planilha orçamentária, deverão prevalecer as 

informações da planilha orçamentária. 

 

Cacimba de Dentro (PB), 15 de abril de 2021. 


