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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE ASFALTO 

 

LOCAIS:   
Item Local (Ruas E Avenidas) Trecho Recapeamento Área da rua 

(m²) 

1 RUA RENATO 

FUHR 

AVENIDA GETULIO VARGAS 

ATÉ A RUA ATANAGILDO DE 

ALMEIDA 

2,0 cm e 3,00 cm 1.753,05 

TOTAL  1.753,05 

  

1) LIMPEZA DO LEITO:  

 

Será executada uma limpeza completa no pavimento existente com jato de água, 

removendo-se os agregados soltos e outras substâncias que possam comprometer a aderência.  

 

2) PINTURA DE LIGAÇÃO  RR-2C:  

 

   Consiste a pintura de ligação na aplicação de uma pintura de material betuminoso sobre a 

superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, 

objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

  A taxa de emulsão a ser aplicada deverá ser de 1,0 l/m² de emulsão asfáltica RR 2C, aplicada 

com caminhão espargidor. 
  

4) REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ:  

  

Antes da emissão da ordem de inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o 

projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, contendo os seguintes requisitos 

de projeto: estabilidade, fluência, índice de vazios, relação betume-vazios e teor de ligante da 

massa. 

 Também serão extraídas amostras da pista para obtenção do teor de ligante e granulometria 

em laboratório.  

 A espessura da camada de reperfilagem de 2,00 cm e revestimento compactada será de 

3,0cm. 

Para fins de medição do serviço e controle da execução, a espessura do pavimento será 

medida na pista após a compactação. 

A granulometria de projeto da massa asfaltica deverá ser enquadrada na faixa “A”, para 

CBUQ, de acordo com a especificação do DAER-ES-P 16/91. 

 

5) ESPARRAME:   
 O esparrame será executado com vibro acabadora, após a execução do reperfilamento. 

 

6) COMPACTAÇÃO:  
  Após o esparrame deverá ser compactado com rolo compressor CA 15 ou similar e rolo de 

pneus de modo a atingir a espessura final de especificada em projeto cm. 
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7) PROJETO DA MASSA ASFÁLTICA DO CBUQ: 

 Antes da emissão da ordem de inicio dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o 

projeto de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente, conforme especificações do 

DAER ES-P 16/91. 

 

Tal projeto deverá constar os seguintes itens: 

 

a) Composição granulométrica da mistura, sendo que a mesma deverá estar enquadrada 

na faixa ‘’A’’ do DAER, conforme especificações do DAER ES-P 16/91, pg 4. 

b) Teor de ligante de projeto;  

      c) Características Marshall do Mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91:  

1.Massa específica aparente da mistura; 

2.Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo) 

3.Vazios de ar: 3 – 5% 

4.Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5.Relação Betume-Vazios: 75 – 82 

Para fins de controle da massa asfáltica do pavimento serão coletadas amostras da mesma na 

pista antes da compactação para determinar os valores de estabilidade, fluência, bem como a 

granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverão enquadrar-se nas  

especificações de projeto. 

 

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificações do DAER ES-P 16/91: 

1.Densidade efetiva dos agregados 

2.Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50% 

3.Porcentagem dos agregados utilizados na mistura 

e) Controle da compactação do pavimento 

O controle da compactação do pavimento será feito na pista, conforme orientações do 

DAER. 

  

 

8) ENSAIOS:  
  Os ensaios de laboratório serão definidos pela fiscalização. 

 

OBS.:  

  Após 48 horas a pista será liberada para o tráfego 

 

 

 

 

São Martinho/RS,  05  de baril de 2017 

 

 

    
 

 



%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

3,00%

2,00%

SÃO MARTINHO RS, ___________ de ______________________________ de _____________

OK

recursos proprios

municipio de são martinho rs

SÃO MARTINHO RS

Nº do contrato:

Tomador:

Município:

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Tipo de obra:
Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Regime de desoneração (2%)

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

26,92%

Despesas Financeiras

Lucro

Impostos: PIS

Impostos: COFINS

Seguros e Garantias

Riscos

Parâmetro

OK

OK

OK

Impostos: ISS (mun.)

Construção de Rodovias e Ferrovias

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita 

bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

DESONERADO

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 

enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias 

férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação 

de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a 

sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de 

placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme 

classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a 

construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e 

locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e 

calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e 

VLT.

OK

4,60%

Selecione o CNAE que 

representa a atividade de maior 

receita da empresa:

4329-1 - Obras de instalações em construções não especificadas 

anteriormente

OBSERVAÇÕES

OK

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento 

(Prefeitura Municipal)

Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento 

(empresa vencedora do certame)

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados 

pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar 

declaração informando a base de cálculo do ISS e a 

respectiva alíquota (percentual entre 2% e 5%), conforme 

legislação municipal vigente.

OK

0,97%

8,00%

OK

OK

Administração Central

Verificação

Pelo CNAE da empresa, será 

utilizado o SINAPI:

0,70%

OK1,02%

12/05/2017 Cálculo BDI - renato fuhr

05 abril 2017





Obra:   RECAPEAMENTO  ASFALTICO CBUQ 2 cm x 3 cm SOBRE ASFALTO

Local:   RUA RENATO FUHR     -    AVENIDA GETULIO VARGAS  ATÉ A RUA ATANAGILDO DE ALMEIDA

Cidade:    SÃO MARTINHO/RS

SINAPI  JANEIRO/2017 NÃO DESONERADO Data:  São Martinho/RS, 5 de abril de  2017

R$ % R$ % R$ %

1   RECAPEAMENTO  ASFALTICO CBUQ 2 cm x 3 cm SOBRE ASFALTO 73.184,42 100,00% 32.932,99 45,00% 40.251,43 55,00% 73.184,42 100,00%

Total Simples 32.932,99 45,00% 40.251,43 55,00%

Total Acumulado 32.932,99 45,00% 73.184,42 100,00%

SÃO MARTINHO 05 DE ABRIL DE 2017

73.184,42 100,00% 73.184,42 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição dos Serviços Valor %
Mês 01 Mês 02

Total



Obra:   RECAPEAMENTO  ASFALTICO CBUQ 2 cm x 3 cm SOBRE ASFALTO

Local:   RUA RENATO FUHR     -    AVENIDA GETULIO VARGAS  ATÉ A RUA ATANAGILDO DE ALMEIDA

Cidade:    SÃO MARTINHO/RS

SINAPI  JANEIRO/2017 NÃO DESONERADO Data:  São Martinho/RS, 5 de abril de  2017

Material Mão-de-obra Unitário Material Mão-de-obra Total

1   RECAPEAMENTO  ASFALTICO CBUQ 2 cm x 3 cm SOBRE ASFALTO

1.1 Limpeza e  Lavagem da pista com jato de alta presão     SINAPI 73806/001 1.839,89 m2 1,34 0,57 1,91 2.465,45 1.048,74 3.514,19

1.2 Pintura de ligação -  para a reperfilagem   RR-2C                               72943 1.753,05 m² 1,34 0,18 1,52 2.349,09 315,55 2.664,64

1.3 Reperfilagem asfáltica CBUQ 2 cm compactado                 72891 e 72965 87,65 ton 210,32 28,68 239,00 18.434,55 2.513,80 20.948,35

1.4 Pintura de ligação - para a capa de revestimento final - RR-2C           72943 1.753,05 m² 1,42 0,19 1,61 2.489,33 333,08 2.822,41

1.5 Revestimento asfáltico  CBUQ 3 cm compactado                 72891 e 72965 131,48 ton 210,32 28,68 239,00 27.652,87 3.770,85 31.423,72

1.6 Transporte Massa Asf. rodovia pavimentada ton x 70 km                   72843 15.339,10 ton/Km 0,68 0,09 0,77 10.430,59 1.380,52 11.811,11

63.821,88 9.362,54 73.184,42

SÃO MARTINHO 05 DE ABRIL DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO
ORÇAMENTO DESCRIMINADO

TOTAL    R$

Custos Unitários (R$) Custos Totais (R$)
Item Descrição dos Serviços Quant. Unid.


