
Município de Capanema - PR

PORTARIA N" 7.777. DE 08 DE DEZEMBRO DE 2O2O.

Nomela Comíssêo Permanente
Abertura e Julgamento
Lícltações.

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Paraná, no uso

de suas atrlbulções legais,

RESOLVE

Art. 1o Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidência da
primeira, para constituírem a Comlssd.o Permanente de Abertura e

Julgamento de Llcltações, realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças,

da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de Ol lOl 12021 a
3r I t2 12021 ,

Jeandra Wlmsen
Rosella. Krtger Becker Pagani
Andrea Marize Weschenfelder Paeze
Rubens Luls Rolando Souza

Art.2" A presente portaria entrará em vigor na data de OllOll2O2l,
ficando nessa data revogada a Portaria n" 7.537 de 16l12l2Ol9.

Gabinete do PreÍeito do Município de Capanema, Estado do Paraná,

aos oito dias do mês de dezembro de 2020,

Prefeíto Municipal

de
de

Av. Podro vtialo Pâiga! do sauza, 1080 - Centra - I57ô0-aa0
Fone:46-3 552-1 321 - F ax:4 6-3552- 1 1 22
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Município de Capanema - PR

PORTARIA N" 7,912. DE 07 DE JULHO DE 2021,

Altera composição da Comissíto PermanenÍe

de Altertura e Julgtmento cle Licitações,

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1o Designa o servidora público LUCIANA ZANON para desempenhar a função de

.Membro da comissão Permanente de Abertura e Julgamento de Licitações do Município
de Capanema, em sústituição a -integrante ANDREA MARIZE WESCHENFELDER PAtrZE ,

nomeada pela Portaria no 7 .777 12020,

Art. 3" A presente Portaria entrará em vigor na da data de sua publicaçã0.

do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 07 dias do

mês de j

Prefeito Municipal

Av. Pedro Viriato Parigoldo Sauza' 1A8O- Cênlro - 85760-aaa
Fon1:46-3 552'1 321 - Fax :46'3552"1 I 22
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Capanema - PR, 17 de novembro de 2021

Assunto: Tomada de Preços

DE: Adelar Kerber
PARÂ: Americo Be11é

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente AutorizaÇáo para

CONTRATAÇÃO Dtr trMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÁO

POLIEDRICA COM PEDRA iRRTGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS

AMAMBAY, TUPI, TERRITORIO DO ACRE, LtrRCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO MUNICIPIO

Dtr CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N" 568/ 17lSDR

Os valores máximos de cada item foram definidos através de Planilha

Orçamentária confeccionada pelo Engenheiro Civil, e anexada a esse Projeto Básico.

O custo total máximo estimado paÍa esta aquisiçào é de R$

23O.363,77 (Duzentos e Trinta Mi1, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Sete

Centavos).

Respeitosamente,

Adelar Kerber
Secretário Municipal de Vraçáo,

Obras e Ser-viços Urbanos

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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A/C:

STO GUILHERME ALEXANDRE

Secretário lYunicipal de planejamento e projetos

Com relação a solicitação para que seja feito o projeto Básico

re1'erente a ExEcuçÃo DE PAVIMENTAçÃO POLIÉDRICA COM
PEDR.AS IR.REGULARES E DR,ENAGEM PLUVIAL t{AS RUAS
AMAMBAY, TUPI/ TERRITORIO DO ACRE, LERCY JOÃO ROAMN
I PARÁ ruCI MUNICÍPIO DE CAPANEMA EM ATET{DIMENTO AO
TEI?MO DE COMPROMISSO No 56A/L7ISDR, segue em anexo o
solicitado.

Capanema, 15 de julho de 202t

vM,'üiffif#-

't'ió,ttto' 2099,
510?12021

zotl*"

*l;iil:'it PABA sElon DÉ PLANT

Tt[r*l"ul§*"*Do 
souzA

R.UtsENS LUIS ROLANDO SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL CREA RS 88.296lD

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro r 85760-000 página 1 de 1

Fone:46-3552-1321 - Fax46-3552-1122
rubensengen baria@)capancma-pr. gov,br

MEMORANDO INTERNO 3 5/202 1
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Departamento de EneenhaÍia

SOLICITACÃO

Considerando os problemas identificados na execução do contrato administrativo no

22112020 cujo objeto: CoNTRATA('ÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÂO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES

E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI, TERRITORIO DO

ACRE, LERCY JOÃO ROAMN E PARÁ NO MLINICÍPIO DE CAPANEMA EM

ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N" 568/17ISDR, assinado com a

empÍesa Tonelle Engenharia Eireli-ME cujo CNPJ n 29.193.12110001-89, solicito que

seja feito um novo projeto Básico com o salclo do contrato em epigrafe e algumas

patologias que por ventura existitem, no sentido de abrir novo pÍocesso licitatório.

v

HE

Secretário pal

Capanema, 01 de julho de

-,,r*"'O'*q#:]*f
Fr e a L e xffifü 

B5"l.,,l.à-ós6""-
de Planejamento e Projetos

2021

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 Página 1 de 1

Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122
rubensengen haria@capancma-pr-gov.bt
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PRoJETo sÁsrco
l.oRcÃo INTERESSADo

1. l.Secretaria Muniçipal de Viaçáo, Obras e Serviços Urbalos
2.OBJETO
2.1"coNTRATAçÃo DE EMrRESA EspEcrALrzADA NA ExEcuÇÃo DE
pAvTMENTAÇÃo por.rÉpnrcA coM nEDRA IRREcuLAREs E DRENAcEM pr,rrvrAL
NAs RUAs AMAMBAY, TUrI, TERRTTónro po AcRE, LERcy JoÃo RoMAN E
pepí, No munrcÍpro DE CArANEMA pR, EM ATENDTMENTo Ao rERMo DE
CoMPROMTSSq N. 568/\7ISDR
g.npspousÁwr, pELo rERMo »e npr.pnÊrcra
3. 1.Adelar Kerber
4.JUsrrFrcATwA PARA A AeursrçÃo

4. l.Justifrca-se a rea)izaçâo do presente certame para CONTRATAçÁO OU
EMpRtsA ESrEcIALIZADA NA ExEcuçÃo DE revrnreuteçÃo por,lÉonrce cou
PEDRA IRRTGULARTS E DRTNAGEM PLUVTAL NAS RUAS AMAMBAY, TUPI,
rpnmónro Do AcRE, LERCv JoÃo RoMAu p panÁ No nrunrcÍplo DE
CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO NO 568/ 11|SDR

4.2.Os valores máximos de cada item foram deÍinidos através dos menores preços
obtidos entre três orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que
seguem em anexo a este Termo de Referência.

S.DEFINI E 'ANTIDADE DO OBJETO:
Lote:1-Lote001
ltem Código

do
produto/
serviÇo

Nome do produto / serviço Quarr
tidad
e

Uniclad
e

Preço
máímo

Preço
máímo
total

1 61950 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÀO
POLItrDRICA COM PEDRA
IRREGULARES E DRENAGEM
PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY,
TUPI, TERRITORIO DO ACRE,
LERCY JOÃO ROMAN E PARÁ NO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM
ATENDIMENTO AO TERMO DE
COMPROMTSSO N" 568i 17lSDR

1,00 UN 230.363,77 230.363,77

TOTAL 230.363,77
6.CONDIÇÔES DE AQUISIÇÃO E DE ENTRTGA DO OBJETO

6.1.4 empresa vencedora terá o prazo de 6(seis) meses para execuÇáo da obra de

CONTRATAÇÀO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÀO DE PAVIMENTAÇÃO

POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARtrS tr DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS AMAMBAY,

TUPT, TERRITORIO DO ACRE, LERCY JOÀO ROMAN E PARÁ NO MUNICÍPIO DE

Avenida Governador Pedro Vlrlato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552- 1321
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CAPANEMA PR, trM ATENDIMtrNTO AO TERMO Dtr COMPROMISSO N'568/17lSDR, O

período de vrgência será de 12(Doze) meses.
6.2. o prazo de execução dos serviços terá início 1o" (décimo) dla a partir da ordem

de Iníclo da obra, deverá respeitar o cronogÍama fisico-financelro previsto no
projeto básico.
T.VRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
7.1.O Contrato terá validade de 6 (seis) meses

a.cpRÊNcte E rrscAlrzAÇÃo Do coNTRÂTo
8.1.A ObTA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA COM PEDRA IRREGULARES E DRENAGEM PLUVIAL NAS
RUAS AMAMBAY, TUPT. TERRTTORIO DO ACRE, LERCY JOÀO ROMAN E PARÁ NO
MUNICÍPIO DE CAPANEMA PR, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO N'
568/ 17/SDR, será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e ava,liad.a por Erik
Takashi Kurogi, Crea/PR 134983 /D, Engenheiro Civil.

Capanema, 17 de novembro de 202L

? ,/.
, ' Lr'i((ZCi ''--7"-'-"-'(.'

Adelar Kerber
Secretárlo Munlclpal de Vlaçâo,

Obras e Senrlços Urbanos

Avenida Governador Pedro Viriato ParÍgot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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PREFEIIURA IMUNICIPAI OE CAPANEIIIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PAVII!'ENTAçÂO POLIÉDRICA COM PEORAS IRRE

RUAsanaMsay, Íup,, rEo*,.oo,o ooo"o., ..ll:::::'^:*:H'aL' 
ÍERRAPLENAGEM E srNALrzAçÃo vERrrcaL

DAÍÁ EASE DO ORçAMENTO: StNApr irAlo 2021 I

oaTA: JULHO DE 202í 
E DER-PR JANEIRO OE 2021 COl,t DESONEMÇÂo aooraDo o BDt DE 26.85 %

COMPOSIçÃO OO1: PLACA DA OBRA COíV1 EXECUÇÂO

0{0v

COMPOSI o pE PREÇõ uNtr,ÃRlo

Código

SINAPi
DrScRrv,ruaZlo=-

-

'o '.PÂ\l'\los

UNIDADE QUANT RS

U N ITÁRIO
Rs

TOTAL

_.1

-

H'^t'otrE
\4Ào DE oBR^ 

---r

M

88262

88316

]OMPLIMENTARES

# H 1,00000 22,69

1"7,77

22,69

3 5,54

lívATLcrAts ----_----.----.. 58,23

4813

ffi
GÂLVANIZADA *N. 22*, AO',,UOOO, 

" 
*,,0 

",,,,*M

M

KG

M3 
I

1,00000 320,00 320,o0

4411

S,cR@
LiV], MACARANDUEA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

| 1,00000

4,00000

0,11000

I

I

I

0,01000 I

8,08

4491

Po@ 8,08
/,5- LM (J X 3 'J PINUS, MISIA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

4,68 1-8,72
5075

94962

pnr@

20,24 2,23
Lu\ÍqtTOM\r/.topqdÀ.4,qO,p\qO. 45.1. Ii( lvl\.o ao. aMtD4 8n..A.t PqFPARO Ivt(ri\,,o\o\481'ON RAao,l' ÂL ,-.1^r. I

271,95 2,72
3 51,75

Equipamentoffiffi
@

Rs

RS rcr .z.

x) 58,23

RS 4oi,gyW

/

Rubint l,uis íbhndo Souzo
6tt9,' Ciril Murüqid d, Cdgiirntd-P?

Matríada n.' lg,llt
CREA.RS88.2i6/D
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BDÍ _ Bonificaçôes e Despesas lndiretas
No do contrato:
Tomador: 

pavimentação poliédrica e Orenagem pluvial

Empreendimento' trefeitura Municipal de capànema

Programa: RUA AMANBAY
Pavimêntação êm Vias Urbanas

ldentífiquê o tipo de obra: 2

construÇáo de rodovias 
" 'nforme 

a base de cálculo do lssQN.
fe.rov,as 2 goore OS serv,ços

x Sobre a mão-de_obra.

lnforme a ocorrência da DESONERAÇÃO da
folha de pagamento. Lei .Í3.í61 de 31/08/ís

i.r .;EM Desoneração. 
ir , SEM Desoneração. 
i

r i 
x coM Desonêração' 

I

?^".11T:: :le esta ptanithâ foi elaborada conforme equaÇão para cátculo
ü;;,;ffi" "t",:

represe

BDI -S
BDI .

fórmula abaixo.

lntervalo rte aOm issiOitiããde

Médio 30 Quartit
Item Com ponente do

BDI
AdministraÇão Central

Valores
Propostos

3,80% 4,A1õÂ--- 4-4,67%
0.320/0 o 4oyo o ,7 40/a

0,5O% 0,56%o O,97o/o
1 ,02% 1 ,11% 1 ,210/o
6,64% 7,30o/o 8,69%

1,02%
6,64%
3,65%

l1: PIS e COF:lNS
12; ISSQN (confornre
13: Cont. Prev s/Rec. Bruia

BDI - SEM Desone da folha de
BDI - COM DesonãraEao Oa folha de

ereÍetto [,,1un cipal 1ou=to- ãããr)-

v.'t31028

Carirnbo e Ássinatura

= I(l +AC+S+G+R)X(1 +DF)X(1 +L)/(1 _t 1 -t2)l_
) : [(í +AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+Ly(1_ti _tr_
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NXUCTIçÃO DE PAVTMENTAçÃO TOTTUDRICA COM PEDRASIRREGIII,I\ITES , DI{BNAGBM PLUVIAL , .TERRAPLENAGEM 
Eslroarrz,lçÃo vERTtcAL NAS RUAS AMAMBAv, TUpI,TERRITORIO Do ACRri,, panÁ B ,_si.cv .lclÀo ROMAN ri,M

C/\ F,4NEN{A-P[d

RUAs LERcy JoÃo noMaN r panÁ

5,00 m2 + 1,00 m2 6,OO m2

7,20 m

12,00 m

19,20 m

O,8O m2

Lercy João Roman

Pa rá

Total

Quantidade = 04 unidades

04 unid x 0,20 m2(cada)

LATERAL PARA PAVIIVENTAÇÃO POLIEDRICA

SEILEIIVA

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 1080 _ Centro _ 8SZOO_OOO
Fone:(46)3552-1321
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Quantidade

RUAS TUPI e teRnrróRro Do ACRE

O4 unidades

1,88 m3
1,50mx1,20mx1,00m

30,00 m2 + 4,OO m2 34,0O m2

9,20 m

O1 unidade

REFLETIVA

R-02 01 unidade x 0,24 m2

R79/40 04 unidades x O,I9 m2

0,24 m2

0.80 m2

Avenida Governador pedro Viriato earigffi
Fone:(46)3552-1321

CÍ L\q:O

1OCM E TAN4PA DE CONCRETO ARN1ADO
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ít' ctã

Total
l,O4 m2

nNrl_qrso rl_3.QQ rvi

R-02

R79/40

Total

RUA AMAMBAY

01

04

o5

unidade

u n ida des

unidacles

I

I

lodrao garol podróo dc ploca do obras _ leiouia
-1rr.r r?irri!.i ijar a;..a.,ar: lld,r d

^lro 
rltrk

. ,llpírõo & ,y x {t
0inrrerárr nr&rirtrr;
r ?,,1n r I,?n
l.lor, Á pla{o drv. pú,u{ rr,noího oôq,odo po,ü
vrrvorrroím no corti,o dr otror

., lllo O notrr ía oLr lllr
, Co, dr funao ,.'d. . loflron J{2J{
t lonb S;gnúo &old, roiro alo r Souc
r C,or dc íonr lronto

lrü à l ..nr.É.t ac *rr llh
r Co, dr funoo vrdr . prnro,rr 37ric'
r linm: srla,to top.ior, rorrl rln r lorro
' Co, do íoI{ onooo . tç,rou I toC r &o.to

r trpço .l|ft loror Ql

f,ü 4., cttli.tu[r lCl;
r Co. dr l,ndo Eonco
. Á, oraióon o, &v!fi ,rr, aü*dirdnr.

0§ J À{onuol Visucl do plocos e Adorivos do Obros

Avenida Governador pedro Vir,ato Parígotd.So@
Fone:(46)3552-1321
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c{ s\:2

2,40MX1,20M
2,98 M2

07 UNIDADES X 1,50M X 1,20i\4 X 1,OO M 13,13 M3

ESTACA 0+ 90,00 N1 (INICIAL)
ESTACA O+2O,OO Í\4(FINAL)

70,00 Ív(coMPRIMENTO) X 2,so
TOTAL

0,50(ESPESSURA)

97,50 M3

Í\4(LARGURA) X

ESTACA 0+90,00M(INiCIAL)

FSTACA 0+20,00 M(FINAL)

70,00 t1(coMpRIÍ\4ENTO) x 2,50
TOTAL

i4(LARGURA) X 0,s0(ESPESSURA)

97,50 M3

ESTACA 0+90,00M (rNrcrAl)
ESTACA 0+20,00 vl(FiNAL)
70,00 t\4(coN4pRIr\4ENTO) x 2,50 M(LARGURA)
-roTAt..

87,50 N43 X 1,60 Toneladas/m3 x 15 Km

x 0,50(ESPESSURA)

87,50 M3

2.1OO,OO tonxkni

Avenída Governador pedro Vi*to nu
Fone:(46)3552-1321

BEIYOÇÂO-P r SÇ rOS I1O.ES
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nrcs

DN 60 cm

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + 12,00 m + 76,00 m + 12,00 m

Total

Cálculo do Volume:

206,00 m(comprimento) x 0,80 m(largura)

206,00m

DN 60 cm

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + 12,00 m

Total

x 1,0 0 m (espessura)

164,80 m3

+ 76,00 m + 12,00 m

2O6,O0m

Projeto cle Pavimentação Prancha 03-03 2.472t25 m2

Leva ntamento Topog ráfico Pla n ia ltimetrico 398,6O m3

ESPALHAMENTO DE MATERIAL CO[4 TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/20i9

Levantamento Topográfico Planialtimetrico 398,6O m3

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- i321

REGULAR]ZAÇÀO, CONFO

ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE 1a CATEGORTA 5000 - 6000ty
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Levantamento Topográfico pjanialtimétrico

Projeto de pavimentação prancha 03_03 2.472,25 m2

398,6O m3

24,00 m

24,00 m

m (espessu ra )

19,20 m3

194,00 m

24,00 m

206,00 m

DN 60 cm armado

12,00m+12,OOm

Total

Cálculo do Volume escavação:

24,00 m(comprimento) x 0,80 m(largura) x 1,00

Volume escavação - volume dos tubos

Dl\ 60 cm não armado

35,00 m + 4,OO m + 67,00 m + BB,0O m

DN 60 cm armado

12,00m+12,00m

Tota I

Cá lcu Io do Volume escavação:

206,00 m(comprimento) x 0,80 m(largura) x 1,00

Volume dos tt-rbos:

t
im(espessura) 1 l

\
164.80 m3 \ \l

\

Avenida GovernaOo, O"O.
Fone:(46)3552-t321
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Cí ,*w

((0,60 m x 0,60 m x 3,t4)/4)x 206,00(comprimemto)
58,22 m3

164,80 m3 - 58,22 m3

DN 60 cm não armado

35,00 m + 4,00 m + 67,00 m + BB,0O m

DN 60 cm armado

12,00m+12,00m

106,58 m3

194,00 m

24,OO m

O7 unidades

Projeto Pavimentação poliedrica prancha 03-03 2.472,25 m2

Projeto Pavimentação poliédrica prancha 03-03 2.472t25 m2

Lo_LrEDslqQ

Avenida Governador Pedro viriato parigot cle souza, 1080 - Centro - g5760-000
Fone:(46)3552-1321

lOCIV E TAMPA DE CONCRETO ARN1ADO
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0l\F6

Projeto Pavimentação poliedrica prancha 03_03 2.472,25 m2

Projeto Pavimentação poliedrica prancha 03_03 2.472,25 m2

Projeto Pavimentação poliédrica prancha 03_03 2.472,25 m2

!laio Fio de Concreto

Projeto Pavimentação poliedrica prancha 01_03
392,7L m (extensão) x 0,50 m

Projeto Pavirnentação poliéd rica prancha 01-03

392,77 m

196,36 m2

392,7L m

Colxão de Arqila:

2.472,25 m2(área) x 0,15 m(espessura)
370,84 m3 x 1,60 Toneladas/m3 x 3,60 Km(DMT jazida)
2.136,02 TonxKm

i
Avenida Governador pedro Vlriuto n

Fone:(46)3552-1321
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Rejunte de Argila

2.472,25 m2(área) x 0,05 m(espessura)
123,6L m3 x 1,60 Toneladas/m3 x 3,60 Km(DMT jazida)
772,0L TonxKm

Total:

2.136,02 Ton x Km + 712,OL Ton x Km

2.472,25 m2(área) x 0,15 m(espessura)
370,84 m3 x 1,60 Toneladas/m 3 x 4,20 Km(DMr pedreira)

R-02 03 unidades x

R19/40 04 unidades

Tota I

0,24 m2(cada)

x 0,20 m2

2.848,03 Ton x Km

2.492p3 Ton x Km

0,72 m2

0,80 m2

1,52 m2

03 unidades

04 unidades

R-02

R19/40

ANTIGIBQ_H-3,0A-M

Avenida Governador pedro Virrato
Fone:(46)3552-1321

\
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írLch&

Tota I

Itubcns Luis
Engenheiro Civil e dc

O7 unidades

Capanema, 12 de julho de 2O2I

ça do 'I'rabalho
88.296/D
n" I943-l

Avenida Governador pedro vi*to Ruffi
Fone:(46)3552-1321

Souzit

CItI'A IIT
N{atricula
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uxrcuçÃo nr pAvTMENTAçÃo noltrDRrcA coM eEDRASTRRtrGULARES , DRENAcnnr pluvral É- TBnnApLENAGBM NASRUAS AMAN{I}Av, TUPI, TBRRITORTo bo ncRp, LtrRCy roÃoROMAN r pnRÁ oM cApANrrMA_pR

olseosrçÕrs GERATs

or-execuçÃo DA oBRA

A execução da obra ficará a cargo da empresa vencedora da ricitação,
através de competente Anotação de Responsabiridade Técnica junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia _ CREA.

Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos
de regularização da situação do responsável técnico pela
construtora junto à prefeítura Munícipal, com relação às licenças e

ESPECIFrCAÇÕrs oos sERV]ÇOS

01 _ NORMAS GERAIS

norma is

empresa

a lva rá s.

Estas especificações de materiais e serviços
e complementação dos projetos Executivos
custos, sendo parte integrante do Contrato

são destinados à compreensão

da Construção e Orçamento de

da Obra.

Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o projeto de
construÇão deverão ser discernidas, antes do início da obra, com a Divisão
e Engenharia da prefeitura Municipar e com o engenheiro autor dos projetos.

Avenida Governador peclro Viriato eurffi
Fone:(46)3552- 1321

\
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Eventuais arteraÇões de materiais e/ou serviços propostos pera empreiteira,
no caso único da impossibiridade da existência no mercado, deverão ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia da prefeitura
MunÍcipal de Capanema, com anuência expressa do autor dos projetos que
poderão exigir informações complementares, testes ou análise para
embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa,

os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem
casos especiais, devendo ser apreciados pero Departamento de Engenharia
da Prel'eitura Municipar, com acompanhamento do engenheiro autor dos
projetos. Neste caso, deverão ser apresentados Memoriar Descritivo do
Materia l/se rviço, Memoriar Justificativo para sua utirização e a composiçào
orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou
serviços semelhantes, arém de catárogos e Ínformações comprementares.

Todas as peças gráficas deverão obedecer
Prefeitura tvlunicipal, devendo ser rubricados
tecn ico pela empresa proponente.

ao modelo padronizado da

pelo profissiona I respo nsável

São obrigações do empreiteiro e do Responsável Técnico:

Obedecer as normas e leis de higiene e segurança no trabalho;

corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na
execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando_se por quaisquer
danos causados à prefeitura Munícipar e/ou terceiros, decorrentes de sua
neg ligência, imperícia ou omissão;

Empregar operários devidamente

executados, em n ú mero compatível

especializados nos serviços a serem

com a natureza e cronograma da obra;

Avenida Governador pedro Viriato parigot de Souzu, 1OBO _ Centro * 8SZOO-OOO
Fone:(46)3552-1321
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n'v
Manter

ev ita n do

atua lizados

interru pção

no canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças,
por em ba rgos;

Manter serviço ininterrupto de vigiláncia da obra, ate sua
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes
mesma;

entrega definitiva,

da execução da

Manter limpo o rocar da obra, com remoção de rixos e enturhos para fora do
ca nteiro;

Apresentar ao finar da obra, a documentação prevista no contrato de
Empreitada Global.

Para execução da obra, objeto destas especifícações ficará a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o materiar, mão de obra, reis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos
se rv iÇos.

02 - FrscAlrzAÇÃo

2 1 A fiscarização dos serviços será feita pero Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer
ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que rhe for determinado.

Providencia r a colocação

Prefeitura Mu n icipa l/CREA

das placas exigidas pelo Governo do Estado,
e órgão financiador;

seu

as

a

a

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como
preposto, um profissional devidamente habilitado residente, que
representará integralmente em todos os atos, de modo que
comunicações feitas ao preposto serão consideradas como Feitas

Avenida covernador pedro viriuto eaffi
Fone: (46)3552- 1321
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2 3' Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de quarqueroperário, ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviçona obra' se ísso Ihe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidadedeclaraçào quanto aos
de 24 (vinte e quatro) ;::'J"t 

A substituição deverá ser precedida dentro

2.4. poderá a fiscaliza, -;ao paralisar a execução dos serviços, bem comomandar refazê-ros, guando os mesmos não forem executados de acordocom as especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva, Asdespesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsa birida de daempreiteira.

ernpreiteiro Por outro lado, toda medida ffi
;::::."i:r1 ::l: 

.,Ta de empreiteiro o profissionar devidamentehabilitado, preposto da Empresa, deverá 
"..", ."n,..r.;";""ã:^T:,;

como Responsável Técnico pela Obra.

fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da
a leg is Ía ção pertinente.

2.6, Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo eatualizado dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demaiselementos que interessem aos serviços, bem como um Iivro Diário de obras.

03 - ÍVIATER]ATS E UÃO DE OBRA

2.5. A presença da

empreiteira perante

3. 1 . As normas aprovadas ou
e ensaios, os padrões da
referentes aos materiais já
se rviÇos especifica d os, serào

recomendadas, as especificações, os métodos
Associação Brasileira de Normas Técnicas
normalizados, mão de obra e execução de
rigorosa mente exigidos,

JAvenida Governador pedro Viriatoparigotaes@
Fone:(46)3552- 1321
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3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade
fiscalização exigir análÍse em instituto oficial,
conta da em p reite ira.

dos materiais, poderá a

correndo as despesas por

3'3 A guarda e vigirância dos materiais e equipamentos necessários à
execução das obras de propriedade da prefeitura Municipar, assim como dasjá construídas e ainda nâo recebidas deFin itiva m ente, serão de totar
responsabilidade da em preiteira.

04 - INSTALAÇÃO OA OANN

4' 1' Ficarão a cargo excrusivo da empreiteira, todas as providências e
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra,
compreendendo o aparerhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão,
andaimes, ceTCas, instalações de sanitários, de luz, de água, etc.

4'2' A fim de que a Fiscarização aprove a rocarização dessas instarações
provisórias, deverá a empreitada apresentar as respectivas plantas de
locação antes do início dos trabalhos.

I\a conclusão dos materÍais e ela pertencentes, dentro do
(quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização
retirada, sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à
não se responsabilizando a prefeitura tVunicipal pelo destino e
dos mesmos.

prazo de 15

efetuar sua

empreiteira,

conservação

4.3. Deverão

necessá rias ao

ser executadas as instalações provisórias de
atendimento do pessoal da obra.

sanitárlo\

Avenida Governador pedro Viriato parigot de Souza,
Fone:(46)3552- 1321

1080 - Centro * 85760-000
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4.4 A placa de obra

padrões de 2,00m

Governo Municipal.

aço galvanizado no 26, nas medidas
pintadas nas cores específicas pelo

será em

x 1,50m

chapa de

de á rea e

E S P E Cr F rCAçõ e s r É c tu t cas

1 - DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

1,1 _ DEFINIÇÃO

Entende-se por dispositivo de drenagem superficiar urbana o conjunto de
rnecanismos que visam a coleta e remoção de águas pruviais precipitadas
nas áreas urbanizadas, dispondo-os em rocar adequado, de modo a evitar
erosões, inundações, desbarrancamentos ou outros danos, levando_se em
consÍderação parâmetros básicos de combate à erosão e observando-se a
topografia do terreno e dados pruviométricos e são constituídos por:

Rede coretora: E o dispositivo que conduz as águas pruviais através de
diámetros de tubulações adequadas à vazão a ser escoada. o assentamento
será feito preferencialmente no passeio (lateral da pista).

1. .1 .1 - EscavaÇões

As escavações das valas serão executadas
canalização e, em princípio será adotado o
600 mm.

I

caso necessário os tarudes de varas deverão ser devidament" 
"scorados. 

I

sempre que o materiar for de baixo poder de suporte será exigido um rast\o :

\AVenIdaGoVernadorPedroViríatoParigotaesouffi

de acordo com os gabaritos de

diâmetro nominal dos tubos de

Fone:(46)3552-1321
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de brita com

este lastro é

10 cm no fundo da vala. Nas redes sob a pista de rolamento
obrigatório independentemente do tipo de solo.

50 cm

material

os nrateriais retirados da abertura das varas deverão ser depositados a
distáncia superior a 0,50 m da borda da vala e, quando de boa qualidade,
servirão para reaterro das canalizações, desde que aprovados pela
fiscalização.

7.L2 - Reaterro

O reaterro deverá ser executado em camadas não superíor a
compactadas mecânicamente pela própria retro_escavadeira, com
adequado aprovado pela fiscalização.

o material excedente das escavações será considerado Bota Fora e o rocar
de depósito ficará ao encargo da empreiteira, podendo ser aproveitado para
regularização dos passeios e contenção raterar dos meios fios.

1.1.3 - Caixas Coletoras

Boca de lobo; é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa captação
das águas pluviais e a sua condução à rede coletora, localizam_se nas
extremidades das quadras, de forma que não permita indefinição no
escoamento superficial, evitando a formação de zonas mortas.

Serão executadas da seguinte forma:

Solo previamente apiloado para IanÇamento de concreto ma g ro;

Alvenaria de tijolos maciços de pé assentados com
areia l:4;

arga massa cimento

Avenida Governador pedro viriato carigffi
Fone:(46)3552- 1321
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Revestimento interno com concreto traço 1:3;

Tampa em Concreto Armado.

1.2. MATERIAIS

Os m ateria is utilizados deverão
sendo estes:

satisfazer as especificações do DER-pR,

cimento:"Recebrimento e aceitação de cimento poriland comum e poriland
de Alto Forn o".

Agregado miúdo: "Agregado miúdo para concreto,,

Agregado graúdo: "Agregado graúdo para concreto,,

Agua: "água para concreto,,(insalubre, inodora e incolor)

Concreto: "Concreto e argamassa,,

Aço: "Armaduras para concreto armado

Formas: "Formas e cimbres,,.

Os tijolos devem seguir as normas da ABNT, NBR 7170.

O critérÍo de medição e por unidade.

1.3 - EQUTPAMENTOS

I
I

Avenida Governador pedro viriato earigóm
Fone:(46)3552-1321
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A escavação das varas para assentamento dos tubos será executado com
retro-escavadeira e a concha com rargura compatíver ao diâmetro da
tubulação, A corocação dos tubos dentro das varas faz-se com a retro-
escavadeira ou pá carregadeira, dependendo da situação e do diâmetro do
Ir-rbo.

1.s - ACETTAçÃo oos sERVrÇos

As condições para aceitação dos serviÇos

seguintes itens:
levarão em consideração os

Serão avaliados os alinhamentos, declividades,
dispositivos de captação e inserção, usando os
correntes;

colas dos tubos e

métodos topográficos

2,0 DESMATAMENTO E LIMPEZA (TERRAPLENAGEM )

os serviços compreendem as operações desmatamento, destocamento e
limpeza, nas áreas crestinadas a imprantação do corpo estradar e naqueras
correspondentes aos empréstimos das obstruções naturais/ por ventura
existentes, tais como camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e
eventuais matacões soltos de pequeno porte.

AVenidaGoVernadorPecJroViriatoParígotaesoffi

serão derrubadas todas as árvores que se acharem compreendidas peros
off-sets com um acréscimo de 2,00 m para cada rado podendo ser reduzidio
a critério da Fiscalização. 

\

i
IA limpeza compreenderá as operações de escavações e remoção da camada

orgânica, na espessura do projeto ou a critério da fiscalização. \\

Fone:(46)3552- 1321
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Os materiais provenientes do desmatamento da
ou estocados conforme indicação da fiscalização.

2.1 ESCAVAÇÃo r nruoÇÃo or solos [4oLES

As remoçõe scle material inservível consiste na

fora em uma distância em até 15 Km do local

limpeza serão removidos

escavação da materiale bota

da obra.

Entende-se por soros mores, soros compressíveis, de baixa rszistência,
normalmente de origem orgânica, que apesar de drenagem lateral de valas
não possibilitam sua remoção com equipamentos normais de
terraplenagem, nexessitando de equipamentos especíais tais como
retroescavadeira ou escavadeira h idrá u lica.

A escavação e transporte de soros mores compreendem a remoção destes
previstas em projeto e na memória de cálculo dos quantitativos.

2.2 SUBSTTTUTÇÃO DE SOLOS TNADEQUADOS DO SUB LEITO

os rnateriais removídos deverão ser substÍtuídos por outros de qualidade
igual ou superior que a do restante corpo estradar circunjante, em termos
de cBR, expansão e teor de umidade, cabendo a essa fÍscalização apontar
a jazida como o fez em projeto específíco,

Após a correta identificaÇão e a ciemarcação das a 'reas afetadas seguindo
o projeto, será procedida a completa remoção dos materiais inservíveis até
a profundidade necessa 'ria e suficiente para que se garanta a estabilidade
do sub leito restaurado e do pavimento a sobrepor.

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 10g0 _ Centro _ 85760_000
Fone:(46)3552-1321
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Regularização do sub reÍto e a operação destinada a conformar o reito
estradal, quando necessa 'rio, transversal e longitudinalmente,
compreendendo cortes ou aterros até 0,20 m de espessura. o que exceder
a 0,20 m será considerado como terraplenagem, de um modo geral
consistem num conjunto de operações tais como escarificaçào,
umedecimento ou aeração, compactação, conformação de forma que a
camada concluída atenda as condições de greide e seção transversar
indicadas no projeto.

Após aprovado pela fiscalização a cava será
indicados em camadas de espessuras tais
desejada e já obtida no maciço circundante,

2.3 REGULARIZAÇÃO DO SUB LErrO

preenchÍda com materia is
que permitam compctação

TRANSPORTE, ESPALHAIYENTO,

cuja implantação requer o depósito de

apontadas no projeto que definem o

2.4 ESCAVAÇÃO, CARGA.

REGULARIZAÇÃO E COÍ\4PACTAÇAO

Os aterros são segmentos da rua,

materiais de empréstimos jazÍda s

corpo estrada L

As operações compreendem :

a) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e
cornpactação dos materiais oriundos dos emprestimos até as cotas
indicadas no projeto.

b) Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente
umedecimento ou aeração e compactação dos materiais para a

construção da camada final ate a cota correspondente ao qreide d
eterraplenagem. \

Avenida Governador pedro Viriato parigot de Souza, 1080 _ Cêntro * 85760_000
Fone: (46)3552- 1321
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c) Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração,
compactação dos materiais oriundos do emprestimo destinados a

substituir eventuarmente os materiais de quaridade inferior,
previamentes retirados a fim de merhorar as fundações dos aterros.

As operações de aterros deverão ser procedidas da

desmatamento, destocamento, limpeza e remoção

execução de serviços de

de m ateria is inservíveis.

Preliminarmente a execução dos aterros deverão estar concruídas as obras
de drenagem pluviar, sendo aconserháver que na execução dos aterroso
lançamento deve ser feito em camadas sucessivas em toda a rargura da
seção transversal dispostos rongitudinarmente ao rongo da seção
transversal e declividade suave.

Todas as camadas deverão ser conven iente mente
de umidade abaixo de 2 ou 3% .

compactadas nas fa ixas

o grau de compactação para as camadas do corpo do aterro e iguar ou
superior a 95o/o do proctor Normal, devendo a empresa executora
apresentar laudos de ensaio do grau de compactação conforme ABNT NBR

7782/7986 - Ensaios de Compactação.

g - pAVrMEt\TAçÃo coM pEDRAs TRREGULAREs

3.1 * MINUTA DE PROJETO

Pavimentação de vias urbanas com pedras irregulares, com área total de
2.472t25 m2. Conforme explicitado abaixo.

3.2 - DEFTNTÇÃO

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 1080 _ Centro _ 85760_000
Fone:(46)3552-1321
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E o pavimento caracterizado pela cravação por percussão, de pedras
irregulares justapostas, assentes sobre um colchão de solo coesivo,
confinadas lateralmente por meio fÍo e rejuntadas com soro coesivo.

3.3 _ N4ATERIAIS

A pedra irregular não apresenta uma forma constante, como o próprio nome
indica, e portanto, pretende-se em cada tipo de jazÍda lÍmitar o campo de
variações, de maneira que no seu conjunto a superfície pavimentada
apresente uma determ inada homogeneidade.

Quanto às dimensões das pedras algumas medidas deverão ser observadas,
tais como: seção de topo circunscrito variando de 0,05 a 0,10m e artura de
0,13 a 0,15m, obtida a partir de maciços rochosos extraídos de pedreiras
indicadas no projeto ou pela fiscalização.

o meio fio será em concreto pre-moldado, nas dimensões 15x13x30x100
cr.n (coniornie detalhe em projeto anexo); e serão fornecidos pela empresa
vencedora.

Para o enchimento será usado argila com uma camada final de 15,00 cm
de espessu ra.

O critério de medição é por metro quadrado.

3.4 - EQUTPAMENTOS

Deverá estar na obra permanentemente a disponibilidade
menos:

* Trator de esteira de porte medio (na jazida de argila e ped

O. 
"Or.f

\
reira );

Fone:(46)3552-1321
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x Retroescavadeíra
x Carregadora fronta l;
* Caminhão basculante;
x Rolo liso vibratório com peso mínimo de l0ton;
* Ferramentas manuais (carrinhos, pás, picaretas, enxadas, soquetes,
martelos, etc).

s.s - exrcuçÃo

o subleito deverá ser escarificado, regularizado e compactado. Deverão ser
executados cortes, aterros que fizeram-se necessários e serão executados
pela EMPRESA EXECUToRA supervisionada pero departamento de
engenharia da Prefeitura Municipal de Capanema.

3.6 MEIO.FIO

Assenta-se o meio fio em valas laterais escavadas manualmente com
profundidade aproxÍmada de 20 cm e o mesmo será escorado com argila
proveniente de fora ou resíduo da escavação das tubulações dede que

autorizado pela fÍscallzação numa largura mÍnima de 1,S0 m e toda a

extensão das ruas.

3.7 REGULARiZAÇÃO

O material a ser utilizado como base deverá ser

de modo a atingir uma espessura mínima final de

o piso do meio fio.

3.8 COLXÃO DE ARGILA

espalhado manualmente,

0,15m e coin cid e nte com

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 10BO - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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As pedras deverão ser assentadas com as faces de roramento
cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e bem unidas, de modo que não
coincidam as juntas vizinhas, observando-se um espaÇamento entre as
pedras não superior a 1,50cm.

3.9 corvpACTnçÃo oo eAVTMENTo polrÉoRrco

A compactação será executada após o rejuntamento, progredindo dos
bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo interno para o
externo nos trechos em curva. Em cada passada, o equipamento deverá
recobrir, no mínimo, metade da faixa anteriormente compactada.

Após a rolagem final, o pavimento está apto para receber o tráfego.

A pavimentação não deverá ser executada quando o material do colchão

estiver satu rado.

O criterio de medição é por metro quadrado,

3.10 - ACETTnçÃO OOS SERVrÇOS

O pavÍmento pronto deverá ter a forma definida pelo alinhamento, perfis,
dimensões e seção transversal estabelecidos pelo projeto.

Durante todo o período de execução do pavimento e ate o seu recebimento
definitivo, os trechos em construção e o pavimento pronto deverão ser
protegidos contra os elementos que possam danificá-los e devidamente
sinalizados.

\
os materiais só poderão ser empregados após autorização da fiscaliz\ão..

\

Avenída Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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.I-ocio e qualquer rnaterial rejeitado pela fiscalização deverá ser retirado
imediatamente do canteiro de obras.

v
O acabamento deverá ser julgado satÍsfatórlo pela fiscalização.

Deverá a empreiteira apresentar a esta fiscalização um diário de obra

relatando os acontecimentos no decorrer da obra e deverão ser vistados
pelo responsável técnico da empreiteira e o engenheiro fiscal da prefeitura.

4,O - LIMPEZA GERAL

No termino da obra deverá ser efetuada a limpeza geral e a desmobilização,

sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso,

Nesta ocasião será formulado Atestado de Entrega ProvisórÍa de Obra pela

Fisca lização M unicipa l,

coNSTDERAÇÕrS rrruRrS

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de servÍço será

dirirnida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que

estiver determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de

orientações de algum tipo de material ou seTviço, a fiscalização municipal

terá supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos

constantes do orça mento anexo.

Todos os serviços terão como parámetros básicos de execução, as

especiflcações constantes nas normas da AssociaÇão Brasileira de Norma

Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados,

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da {BNT,Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da {BNT,
Dara os tipos cJe servÍços previsros, complementam-se entre si, sendo\as

\
Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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adaptações e contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos projetos e

pela fiscalizaÇêo do M u nicípio.

Toda e qr-ralquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos

documentos que integram o projeto Executivo de Construção de

rxrcuçÃo DE envrr'ae NraçÃo polrÉoRrcn coM pEDRAS

TR.REGULARES, DRENAGEM PLUVIAL E TERRAPLENAGEM NAS RUAS

AMAMBAv/ TUpr, TERRTTóRIo Do ACRE, LERcy JoÃo RoMAN E

pnnÁ rM CAPANEMA-pR , somente poderão ser executados com

autorização expressa do Engenheiro Fiscal do lvlunicípio. A utilização dos

materiais para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e

aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem como toda

a fiscalização e medição dos serviços ficarão sob sua responsabilidade.

c' D\Ít7

Capanema, 14 de julho de 2021

r*.tH"
,-Ys-

Eng.Rubens\is Rol uza
Responsável Técnico
CREA PR 88.296/D

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro * 85760-000
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nxr,;cuçÃo DE ravrnrnxraçÃo polrEDnrcA coM IIDRAS
IRREGULARES , DIIBNAGEM PLUVIAL E TIIRRAPLBNAGEM NAS
ít{tÀs AMAN{[]AY, Ttrpl. TIIRRlrónlo Do Acnti. r.rrltcy .toÃo
It(}ntdN u l,,titÁ ENt cAI,AI\xlMA-PR

rrurnoouÇÃo

Este documento apresenta detalhadamente as especificações técnicas da

slnalização horizontal e vertical, a serem implantadas no Município de

Capanema/PR.

Além de especificações dos materiais pertinentes, apresentaremos também

detalhes de implantação e apllcação dos materiaÍs.

Para a elaboração deste documento fora utilizado o Código de Trânsito

Brasileiro, Manual de Sinalização do DETRAN / PR, Guia Brasileiro de

Sinalização Turística (ENlBRATUR) e lvlanual de Sinalização do DNIT.

ESPECTFTCAÇÕrS rÉClrrCnS

Segundo as especificações técnicas adotadas pelo Codigo de Trânsito

Brasileiro, Manual de SinalÍzação do DETRAN / PR e Guia Brasileiro de

Sinalização Turística (EMBRATUR).

2,0 SiNALIZAÇAO VERTICAL

E um subslstema da sinalização viária, que se utiliza placas, onde o meio

de comunicação (sinal) está na posição vertical,, fixado ao lado ou suspenso '\
sobre a pista, transmitíndo mensagens de caráter permanente e,

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552-1321
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eventualmente, va riáveis, med ia nte

reconhecidas e legalmente instituídas.

aumentar a segurança, ajudar a manter
fornecer informações aos usuários da vÍa.

símbolos e/ou legendas pré-

As placas têm por finalidade

o fluxo de tráfego em ordem e
E las são necessárias para:

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições

çjover arri o uso da via;

Advertir os condutores sobre os perigos existentes

também sobre a proximidade de escolas, passagens de

Indicar direções, logradouros, pontos de interesse, etc,

o condutor em seu deslocamento.

ou restrições que

na vla, a le rta ndo

pedestres, etc;

de forma a ajudar

A eficiência das placas depende principalmente dos seguintes fatores:

Colocação correta no campo visual;

Propriedade e clareza da mensagem transmitida;

Éntendimento por parte do condutor.

2.7 Placa de regulamentação e advertência

2. 1. 1 Características da placa

DIMENSÕES MÍNIMAS:

Regulamentação:Círculo de 0,50m de diâmetro

Octógono de 0,25m de lado

Triângulo equilátero de 0,75m de lado

Advertência: Quadrado de 0,50m de lado

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone r (46)3552- 1321
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rsRrcrnrcaçÕrs:

Chapa de aço 1010/1020, bitola 18, galvanlzada, fabricada de acordo com

o disposto na NBR-11904 da ABNT.

TRATAII4ENTO:

Apos corte e furação a chapa deverá ser desengraxada, decapada

fosfatizada, recebendo "PRII\4ER" anti-oxidante compatível com o sistema

ser utilizado na confecção da placa.

2.1.2 Caraclerísticas do símbolo

DIMENSÃO:

Reg ulamentação Círcu lo

e

a

Diâmetro do círcu lo
Orla intern a
Tarja de proibição

(Tarja de proibição formando ângulo de 45o com

partindo do setor superior esquerdo e chegando ao

círcu lo)

Advertência Quadrado Lado
Orla externa
Orla interna

Fundo
Ta rja
Orla
Símbolo

Observação: Para placas com dimensões acima do mínimo pré-

estabelecido, os símbolos deverão variar proporcionalmente.

CORES

Reg u lamentaÇão Círculo

0,50 m
0,05 m
0,05 m

o diâmetro horizontal,

setor inferior direito ao

0,50 m
0,01 m
0,02 m

bra nca
vermelha
vermelha
preta

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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Letras

Advertência: Quadrado Fundo
Símbolo / legenda
Orla externa
Orla interna
Letras

preta

amarela
preta
amarela
preta

2.1.3 Especificações

ACABAMENTO

FRENTE:

Placas:, R-2, , R-19 (40Km/h),

Os modelos das placas acima citados deverão ser totalmente refletivos com

impressão pelo processo "SILK SCREEN" sobre a película refletiva de micro

esferas inclusas, sem recortes ou montagem e com utilização de pastas

(tintas) transparentes especiais sobre essa película refletiva de maneira a

proporcionar a forma e a cor correta durante todo o dia e a noite com

altíssima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

As pastas (tintas) devem fornecer um desempenho equivalente ao das

películas refletivas de micro-esferas inclusas, quando sem impressão, nas

respectivas co res.

A impressão com as pastas (tintas) deve apresentar performance efetiva

relativa a vida útil da pelÍcula refletiva de micro-esferas inclusas, ou seja:

07(sete) anos. A impressão dos sinais sobre a película refletiva de micro- \
esferas inclusas, não deve apresentar borrões, marcas da tela de !

impressão, riscos, serrilhas, sujeiras, grumos de pigmentaÇão e outros 
\

corpos estranhos. \

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
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As películas refletivas de micro-esferas inclusas branca e amarela,

substratos para confecção de sinais impressos de regulamentação e de

advertência, devem apresentar os seguintes índices de brilho refletivo:

As películas refletivas com micro-esferas inclusas deverão apresentar as

s€rq u inr.es ca racterísticas:

Durabilidade e desempenho, tanto sem impressão como com impressão

com pastas (tintas), satisfatoria de 07(sete) anos.

Adesão em chapa de alumínio, conforme a Norma ASTI4-D-903-49.

Resistêrrcia à abrasão - Teste ASTN{-D-968/81, oxido de alumínio branco

(massa específica 3,90 - 3,97 Kgllitro), referÍdo a película seca de 300

micra, com um mínimo de B0 mlcra.

VERSO:

Pintura em PRETO semi-fosco, com esmalte sintetico especial de primeira

linha ou similar, com secagem em estufa a 140o C.

SISTEN4A DE FIXAÇÃO

Através de dois parafusos de cabeça sextavada, zincado

dÍámetro de B mm, comprimento de 75 mm, dotado

arruelas tanrbem zincadas eletroliticamente.

2.1.4.Garantias

eletrolitica mente,

de porca e..duas
\
I
i
I

l

GULO DE ANGULO DE VALORES DE BRILHO E[4
CANDELA. LUX/m2OBSERVAÇAO ENTRADA

BRANCA
70 50
30 22

AMARELA
n ?o Ào..t

3004,2"

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro * 85760-000
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c lornecedor deve dar garantia de 01 (um) ano contra defeitos de
fabricação da chapa, contra defeitos de pintura, impressão, aplicação de
película e desgaste do sistema de fixação.

Para acompanhamento da performance do materlal
deverá entregá-lo com algum tipo de identificação
ou revendedor.

insta lado, o fornecedor

indelevel do fa b rica nte

A identificação deverá apresentar dimensões não
cinco) cm2, confeccionada em material à escolha
plrlstica, impressão em "silk screen,,, impressão em

2.1.5 Observações

Para quaÍsquer informações complementares,

Tecnica do DETRAN/PR.

consultar a Coordenadoria

superiores a 2 5 (vinte e
do fabricante: etiqueta

baixo relevo, etc.

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 1080 _ Centro _ g5760-000
Fone:(46)3552- 1321
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Secret;u ia de Plane.jlunento
e Projetos
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Lr - t,l

Dü ÍÀLI.iI I]LÂC]A
EsÇ 1 10

LrL I,,ilti_I .,,,., ,itr _),

t

l,t r. t_J.. rr. tt L- i. f tTr.,_ .i., ,

Avenida Governador Pedro Víriato parigot de Souza, 10BO - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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NÍurrir'Ínir> de
Capaneina - PR c{ r\osr

Secretalia dc Pliure.jarnento \
e Prqjetos

DEÍALHE PLA(À
.É i(. L!

DETALHE POSTE

Avenída Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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Secretalia rlc Plarre.jaulclrto \
e Proietos
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DEÍÂLHE PÔ§ÍÊ
Ê§ç. -_-* 1i2!

P!âuâluP.tâl[§4p
Íl ç§.c ..... "

:ri i:.r.i, ..r._. i. .:

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1OB0 - Centro - 85760-000
Fone: (46)3552- 1321
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i
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Avenida Governador Pedro Víríato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321
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NIunicír>io cle
Cap:urema - PR ci ,-1,.:,.

Sec'rcL.i;r cle Pliurr ' 1"' Ü\xru

e Pr'.jct.s:;urtettt. \"

2.5 Poste de suporte

2.5. 1 Características do equipamento

orMErusÃo:

Tubo metálico, com seção circular, espessura

milímetros), diámetro de 2" (duas polegadas),

metros), com sistema antigiro constituído por

30cm (trinta centímetros) da base do poste.

2.5.2 Especificações

Tubo metálico em aço 1010/1020.

TRATAMENTO:

de parede de 2

comprimento de

aletas metá licas

mm (dois

3 m (três

fixadas a

Após corte e furação o poste de suporte deverá ser zincado a fogo.

FIXAÇÃO:

Em uma sapata de concreto, moldada "in loco,,

2.5.3 Garantias

O proponente deve garantir os seus equipamentos por um prazo de

(doze) meses contra defeito de fabricação.

2.5.4 Observações

Avenida Governador Pedro Viriato parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:(46)3552- 1321



_ lVlurric:ínio rle
Capzurenra - PR

Secretal'i;r cle Plane.janren t <_r

e Projetos
A firma vencedora do fornecimento do poste deverá entregar o
equipamento com os furos conforme projetos.

Para quaisquer informações comprementares consurtar a coordenadoria
Técnica do DETRAN/PR.

Capanema, 14 de julho de 2O2t

Eng.Rubens Luis RotanáõSúH
Responsável Técnico

PR 88.296lD

AvenidaGovernadorPedroVirlatoParigotdesouffi
Fone:(46)3552-1321



conselho Regionalde Engenharia e Agronomia do paraná

Anotação de Responsabilidade Técnica _ ART
I_ei no 6.406, de Z de dezembro de 1977

l. PF\pôn,-vêt r.(ni!o
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA
Iit!lo DroÍss onâi

EN6ENHEIRO CIVIT RNP 220Í098190

carle ra RS-98296/D

-i
l

:

12. Dados do conÍato

Coi{r,1,']I." IvIUNIcíPIo DE cAPANEMA
AV PEDRO VIRJATO PARIGOT DE SOUZA 1O8O
PAÇO t"lUNtCtpAL CENTRO - CAPANE[4AlpR 85760 l]O0

contÍato: 4A25t2A17

CNPJr75.972.760/000i -60 l

Celeb rcdo en 1 21 07 / 2O2 1
Valor: R$ j.50O,OO 

Tipo d€ conlÍarântei pêssoa Jurídica (Direito púbtico) brasilêiraAção lnstitucionat: órgão públicô (Sêrvidor/Empregado)

3. Dâdor da obra/sêruÍçô

RUA AIVABAY, S/N
SETOR SE SÁO JOSÉ OPERÁRIO. CAPANEI\,1Á,/PR B5760.000

n:::T:T,,1_:l,r,lrJí 
prcvisáodotétmtno, 13t04/2a22 coorcrenadasGoosráÍicas: _2s,6sj2sx_s3,7e5364

' propnerárioi MUNtcÍpto DE cApANEt\4A
4. arivtdâde ré€nica cNpJ: 7S.972,260/000i_60

Elaboração

IElaboração de orçamento, Fiscalização de obru, *ojelol de pavimentaçãa em pedÍa para vias urbanas[Projelo] de srslema de rcdes cle àguas pluviais
[PtoJolo] do sinalizaçáo urbana

i Após a conclusão das atividades técnicâs o proflssionâ I deverá procederã balxa desta ART
5. Obíervàçôes

PavimentaÇão Poriédrica refêrentê termo de reÍerencia 59553.00í139 312017-11-letmo comp. 568/17-sDR

Quantidade

2472 25
218,00

3,28

Unidade

M2
I\4ETRO

M2

8.lnformações

RUBENS LU S ROLANDO

D ü/ (o ,1-!2,

Rttbff.

. A ÂRI - r"l od .ômFr.re qLJnoo ôr,rJda . ôato.Í.,rro,m 4óp) ,.o'oJôuê dp.., íôr ÍL'J, o oJ ror.p.! r.iJ ro. r" ww,.(,pd pr.o18.b,.

.A áut.ntic dade deste documehto podc ser veri,t.êrla fo sire
www.crea pr.org.br o! www.conÍea,ors,br
. Á CLJrdá: I vid J !rdÕJ dd AR- \erd d. rê.pon,Jb.t.dJde do p,ot,r..onJ,

e oo (ollrJtanre coT o ob,.t,uo Õe docJÍ.nrrr o v,nru.o roílrqtuàt.

Acesso nosso site www.crea pr.oíB.br

W§-*§,A:*P-B
Nosso númeío: 24101017 ZO2t34tOZ42

ce nÍal de atend imento: osoo 041 oo67

Vslor da ART:Rg 88,78 RêsistÍâda enr : 13/0712ozr yyqfClt0 Paso: RS 88,78

A aulentjcidade destâ ART podê serverificada êh

www cíea,pr.org.br

EItHttr

ffi,#
mpr€ssô eôr 13/0712021 1l 53 57

@ÇB"r"A:.fF



CREA.PR
Conselho Regionat de EngenhaÍia e Agronomia do paraná

FERNANDO SHIMATA GHIRALDI

ENGINHEIRO CIVIL

r' o. . . .. . .o : G[O-X TrC ITDA Mr
2. Oados do contrato

COilrAI.IlE MUNICíPIO DE CAPANEMA
AVENIDA GOVERNADOR PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA. 1O80
CENTRO . CAPANEMA,/PR 85760.000

Anotação dê Responsabilidade Técnicã _ ART
Lei no 6,496, de 7 de dezênrbro de 1977

Páq na 1/1

ART de Obra ou Servico
77202726277!,

c{ ii3;3
\

RNP: í7.10470666

CanêiÍâ, PRí22595/D

Req stro/V slo 66258

Conkato: (Sem número)
varor R$ 2.400,00

Celêbrado emi í 0/05/2021

Tipo de contratantê: Pêssoa Juídica (Direíto público) brasilejra

cNPJ: 75.972.760/000.j -60

25 65.956 x.53 B0350a

cNPJ 75.972.760/0001-60

coordenadas cêosráfÍcasr _25,684863 x 53 795263

cNpJ: 75.972.760/000í -60

3. Dêdos da Obrê/5êrviço

RUA I,4ARÀNHÃO S/N
ES]ADIO I\,IUNICIPAL ALBANO FERNANDES SÃO CRISTÔVÁO. CAPANEI\IÁJPR 85760.000
Dalâ de lnício: 2Bl05/2021 Previsão dêtérmiro: 3t/05/2021 cootuenadas ceográficas
cropr etaro MUNtCipto DE CApANET\/A

RUA AI,,1A[4BAY S/N

sÂo JosE opERÁRto - cApANEN4AJPR 8b260 0oo
Data de tnicio: 2Bl0S/2021 Previsão dê términoi 3T/05/2021
erop, erano I\4UNtCipto DE cApANEt\,lA

4. Atividade Íécnka

lExecução de serviço té cnico) cte tevantamento topagráfica ptaniattimético ltH:o;
IExecução de serviço técnicol de cutvas de ntvet topográficas 2i953,00
[Execução de serviço lécnico] de levantamento aeroíotogramétrico 

21953,00
IExecução de serviço técniçol de votume/área de aterrcs _ terraplenagem 21953,00
[Execuçáo de setuiço té cnicol de vohme/árca de coftes _ terraplenagem 21953,00

após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proced€r a bâtxa dêsta ART

Unidade

M2

M2

M2

M2

M2

7. Arslnaturas
Oêclaroseíêmverdâdeiras asinfoimaçôes âcima

FENNANOO sHIMATÂ 6HIRALDI:043060159]3

8.lnformações
-AART é vál da somente quando quitada, conÍoihe irformações no

rodapé destê Íormulário ou conÍ€rência no §tt€ www.crea_pr or8.br.
-A autenti.ldade deíe documênto podê ser vêriíicada no site
wwlv..rea.pr,orB.br ou www,confea.ors.br
- A s!arda da via ássjnãda dã ART !êrá de responsãbjt dadc do proÍlssiônat

e do conkatafte com o objêtivo de docuhentaro víncuto contrâruat,
FERNANDO SHIMA'IA GI]INALDI . CPF:

MUNrcÍPro oÉ capaNEMA - cNpi:

Valorda ART:RS 88,78

i::;;: t:':ffi:::";:;::hl, @l 
qnr,#":PB

'üúf;"'fl*"*", 
^,,u 

,, ^o,ll.,o, ,o.,o,o, ,,,0,,,,u,,,,,

Aautenticidade desta AnTpode ser vertÍlcada em https:/^er!(os.crea.pí ô18 brlprb icolarr
lmprêsso cm: 01/06/2021 t:1r44:Ot

@§n!a;r3
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Rogistíada em:


