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PAVIMENTAÇÃO/URBANIZAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS:  NOS BAIRROS DA CIDADE 

NA 9,43 KM - IGARAPÉ - AÇU / PA.  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. OBJETIVO 

 
O objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e critérios para a execução de 

pavimento em Concretos Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e NOS BAIRROS DA CIDADE 9,43 

KM – IGARAPÉ - AÇU /PA.  

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
2.1. Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, 

Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos; 

2.2. Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas 

especificações; 

2.3. Toda a mão-de-obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário nestas 

especificações; 

2.4. Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais; 

2.5. Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a 

oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 

providências; 

2.6. Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem 

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios 

de materiais de outras obras; 

2.7. A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em 

número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em 

quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 
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2.8. A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de 

sua negligência, imperícia e omissão; 

2.9. Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a 

execução das obras, até a entrega definitiva; 

2.10. A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço; 

3.0 -SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Fornecimento e Instalação de Placa de Obra: 

O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, que 

providenciará sua confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido pela Fiscalização. 

O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão utilizado 

Prefeitura Municipal de IGARAPÉ-AÇU 

3.2 Mobilização e Desmobilização: 

A Empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após 

assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do Canteiro de Obras, 

equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas 

utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos 

seguintes: 

• Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da Empreiteira 

ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada; 

• Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à Empreiteira ou às suas 

subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de 

origem. 
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• Despesas relativas à infra-estrutura do canteiro necessária para a execução da obra; 

• Despesas relativas à construção manutenção de caminhos de serviço, quando necessário; O serviço 

de “Mobilização e desmobilização” será pago por preço unitário contratual e conforme medição 

aprovada pela Fiscalização, sendo pago 50% do serviço referente à Mobilização na 1ª medição e os 

outros 50% correspondentes serão pagos após total mobilização de equipamentos e pessoal. Os 100% 

referente à Desmobilização serão pagos na ultima medição, após total desmobilização de todo o 

equipamento e pessoal, bem como os encargos e outras despesas necessárias a sua execução. 

4.0 - PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

4.1 – Regularização do Subleito 

 
A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e longitudinal da via pública, 

compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada deverá ser de no máximo 20 cm. De 

maneira geral, consiste num conjunto de operações, tais como aeração, compactação, conformação 

etc., de forma que a camada atenda as condições de grade e seção transversal exigidas. Toda a 

vegetação e material orgânico porventura existente no leito da rodovia, deverá ser removido. Após a 

execução de cortes e adição de material necessário para atingir o greide de projeto, deverá ser feita 

uma escarificação na profundidade de 0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, deverão ser 

executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem da Prefeitura Municipal de Igarapé - 

Açu. No caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remoção do material de enchimento existente, 

até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada drenante apropriada. Os cortes 

serão executados rebaixando o terreno natural para chegarmos à grade de projeto, ou quando se trata 

de material de alta expansão, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo orgânico. Os aterros são 

necessários para a complementação do corpo estradal, cuja implantação requer o depósito de material 

proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. O aterro compreende descarga, espalhamento e 

compactação para a construção do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior, previamente 

retirado. A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de 



 

 

 

 
Avenida Barão do Rio Branco, nº 3635, Centro - CEP: 68725-000 – Igarapé-Açu – PA - CNPJ 05.149.117/0001-55 

 

 

compactação deverá ser de no mínimo 100% em relação a massa específica aparente seca máxima 

obtida na energia Proctor Intermediário. A execução da regularização será executada pela empresa 

ganhadora da licitação.  

 

4.3 – Base  
 

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da 

estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser 

realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados for 

inviável, será permitida a utilização de motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido 

deverá ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressão e assegurar um 

grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de umidade constante e dentro da 

faixa especificada no projeto. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de 

base, será de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base deverá ter tamanho máximo da 

partícula de 1 ½”, livre de matéria vegetal e outras substâncias nocivas. Na execução do serviço 

deverão ser obedecidas as especificações da Prefeitura  Municipal de Igarapé - Açu. 

4.4 - Imprimação 
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para 

promover uma maior coesão da superfície da base, uma maior aderência entre a base e o revestimento, 

e também para impermeabilizar a base. O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado 

na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de 

difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. A área imprimada 

deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente 

umedecida. É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar 

seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no 

mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico.  
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4.5- Pintura de ligação para a capa de CBUQ  
 

Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para 

promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado 

será emulsão asfáltica tipo RM-1C, diluído em água na proporção 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 

litros/ m² de tal forma que a película de asfalto residual fique em torno de 0,3mm. O equipamento 

utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser 

utilizado o espargidor manual.  

 

4.6 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (C.B.U.Q) 
 

Após executada a pintura de ligação, será executado os serviços de pavimentação asfáltica com 

CBUQ, com espessura de 4,0cm (conforme projeto) e composto das seguintes etapas: usinagem, 

transporte, espalhamento e compactação.   

A mistura a ser aplicada deverá estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratante. 

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que 

proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o rolo 

de pneus, que proporcione a compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e 

desempenada. 

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego. 

4.7 – Controle Tecnológico 

 

A Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu, através do setor de fiscalização de obras deverá fazer o 

controle tecnológico dos materiais a serem aplicados, conforme preconizado nestas especificações e 

metodologia vigente em obras de pavimentação asfáltica.  Deverá ser feito e observado o controle de 

qualidade do material betuminoso, controle da qualidade dos agregados, preparação da pista e 

espessura e compactação das camadas.   
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5.3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A obra deverá ser entregue limpa e em total acordo com as especificações acima expostas. Para 

tanto, será fornecido pela fiscalização um termo de recebimento provisório de todos os serviços. 

Igarapé - Açu, 07 Março de 2017 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MADSON COELHO DE ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras 
Decreto nº 019/2017 – GP/PMI 
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