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1 Serviços Preliminares 

 

 

1.1 Varrição de pavimento para recapeamento. 

Antes do início do serviço de recapeamento a pavimentação deverá ser totalmente limpa, 

retirados todos os resíduos bem como quando necessário à realização de capina. 

Durante o processo de limpeza da pavimentação, as áreas deverão estar devidamente 

sinalizadas de forma a garantir a segurança do trânsito e dos trabalhadores. 
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2 Recapeamento 

 

2.1 Imprimação betuminosa ligante 

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra 
necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os 
serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante, incluindo perdas; carga, transporte 
até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa 
ligante. Pintura de ligação com emulsão rr-1c 
 
 
2.2 Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado 
quente - CBUQ 

O item remunera o fornecimento, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários 

para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo 

CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, 

executada em usina de agregados e material betuminoso.  

 

 

2.3 Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 

70 cm – pescoço  

O item remunera a regularização do nível das tampas dos poços de visita existentes até o 

nível pretendido pela restauração da via. 
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3 Sinalização Viária  

 

3.1 Sinalização vertical 

3.1.1 Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com 

película IA/IA - área até 2,0 m². (2 placas R-1 "parada obrigatória") 

O item remunera a compra de Placas com adesivos luminosos para orientação, sinalização e/ou 

advertências. 

Calcula-se pela somatória das áreas de todas as placas. 0,30 m² por placa 

3.1.2 Placas, pórticos e sinalização viária 

O item remunera a compra de suporte de perfil metálico galvanizado para fixação de placa de 

“parada obrigatória).  

 

3.2 Sinalização horizontal  

3.2.1 Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica 

O item remunera toda a pintura horizontal usando tinta vinílica ou acrílica exceto mão de obra. 
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4 Planilha de quantitativos 

  A seguir é apresentada a planilha com todos os quantitativos de serviços apurados. 

ITEM BASE CÓDIGOS 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - RUA MANOEL ALVES COSTA (1º TRECHO) 

UNID. QUANT. 

  SERVIÇOS SERVIÇOS     

1 CDHU 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento     

1.1     Varrição de pavimento para recapeamento M2 682,16 

2 CDHU 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante     

2.1     Pintura de ligação com emulsão rr-1c M2 682,16 

3 CDHU 54.03.221 Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ     

3.1     Recapeamento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 3,0 cm  M3 26,60 

4 CDHU 70.03.001 Sinalizacao vertical     

4.1     Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² (2 placas R-1 "parada obrigatória") M2 0,60 

5 CDHU 97.05.140 Placas, porticos e sinalizacao viaria     

5.1     Suporte de perfil metálico galvanizado (10,13 kg por poste) KG 20,26 

6 CDHU 70.02.010 Sinalização horizontal      

6.1     Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica M2 7,08 
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