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I Ananindeua/PA, 22 de junho de 2022 Carta no 01/2022 

AO 

MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ 

ATT: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES, ÁGUA, 

ÜKBh1ÌVIJIVIL) E CIvCKVIH. 

SECRETÁRIO: WARLY DA SILVA FREITAS 

A empresa DYRECTO ENGENHARIA LTDA, CREA n° 0001604198, inscrita no CNPJ 
..o ')( )° A7/nnn4 ...,.a:.,..i., oO o4c/nn t,.., , nn

.7V/./ V II .lV.VLV..ATL/VVV I -  I V, .74ï\AIQ\/Q IIQ 1\\lQ41VIQ LI  \ - V I Ill  /"1 I\III .l,VV - VVIIV\/1I I111141 

Jardim Tropical, n° 02 - CEP: 67.110-060, Ananindeua/PA, apresenta a proposta de 

preço para o seguinte objeto: Elaboração de Estudos e Projetos de Executivos de 

engenharia das obras de implantação de via lateral/marginal na faixa de domínio do 
f1AIIT .,., r.nrlr...,Lr.,  .a ri, .,.,., .J., Al.,..., Lia r:-.a..iw .,F r.,,., n ,.X.,.J:. .,n .,L:.I. ..,.Ji.n 
✓IVII, 1141 IIIJ IAS NQII41 1141 IfVVV I 4th IILVllI4, NVIIIVII/IC -. 4141II41I~i41GJ, t4IAQIILI\AQ41G.:i 41

exigências estabelecidas pelo Departamento Nacional de lnfraestrutura de 

Transportes DNI T. 

Importa a presente proposta os valores estabelecidos na tabela abaixo: 

Item Descrição dos Serviços Qtde. Valor Unitário Sub-total 

1 Fase de Estudos R$15.217,12 

1.1 Estudo Geotécnico 1 R$ 3.934,50 R$ 3.934,50 

1.2 Estudos Hidrológicos 1 R$ 5.196,37 R$ 5.196,37 

1.3 Estudos Topográficos (Drone RTK) 1 R$ 3.549,98 R$ 3.549,98 

1.4 Estudos de Trafego 1 R$ 2.536,26 R$ 2.533,26 

2 Fase de Projetos R$ 27.491,11 

2.1 Projeto Geométrico 1 R$ 5.796,23 R$ 5.796,23 

2.2 Projeto de Terraplenagem 1 R$ 3.793,90 R$ 3.793,90 

2.3 Projeto de Drenagem 1 R$ 4.410,40 R$ 4 410,40 

2.4 Projeto de Pavimentação 1 R$ 4.822,74 R$ 4.822,74 

2.5 Projeto de Sinalização e Segurança Viária 1 R$ 5.924,67 R$ 5.924,67 

2.6 Projeto de Obras Complementares 1 R$ 1.676,30 R$ 1.676,30 

2.7 Orçamento da Obra 1 R$ 1.066,87 R$ 1.066.87 

TOTAL R$ 42.708,22 

Valor total dos serviços propostos: R$ 42.708,22 (quarenta e dois mil e setecentos 
e oito reais e vinte e dois centavos). 
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Ananindeua/PA, 22 de junho de 2022 Carta n° 011202 

CONDIÇÕES COMERCIAIS E PAGAMENTOS 

Propomo-nos a trabalhar com a seguinte forma de pagamento: 

• 50% (cinquenta por cento) — Para mobilização para início dos 
.,1.-.. ..a..a:.... .I., rna~ 

Jcl VII.-¼J , V~VQIUI IGr.11cJcl llallVV UGi I\y7 
A AA AA /.._4.. .. . .-
I .s1J• , I I ( VII IL G 1J11/ 11111 

trezentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos); 

c 

50% (cinquenta por cento) — Após condição de aceitação dos Estudos e Projetos 

Executivos de Engenharia no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte 

— DNIT, o valor representativo de R$ 21.354,11 (vinte e um mil e trezentos e cinquenta 

e quatro reais e onze centavos); 

O preço proposto está incluso todas as despesas tais como: deslocamentos, estadia, 
i  .-1 ^ .1 1... 1 1.-. 
LI QI IJ~.JVI IGJ, I i I J- Uc^VIJI a, lana. II I IpU.laJ. 

A CONTRATANTE terá um limite de 05 (cinco) dias para vaiidação do boietim 

de medição e emissão da autorização de faturamento, a não manifestação dentro 

deste nrazo será entendido como aceita e autorizada a emissão de N F 

O pagamento deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da entrega do boletim de medição e poderá ser feito através de depósito em 

conta, se a CONTRATANTE assim preferir. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

Prazo para execução dos Serviços: 

• O prazo estimado para execução dos serviços é de 30 a 40 dias 
..1......1 .. .. ...L;.- .4- .......1.;1;   , .a. ^  .J.. r'1h11T — ..I.. I.......... r. 

I,VI Ilal IUIJ a 1JaI III Ua II I4.JIJIIILcii. iIJ G cULVI I .ai cilJ UV UI VI I 1JQIQ GIauLI QA.aV 

do projeto do empreendimento. 

PRAZO DE VALIDADE 

Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias contados a partir desta data, 

após o que ficará sujeita a nova confirmação. caso atenda ao proposto entre as 

partes. 
Assinado deforma dlgltat  

DYRECTO ENGENH 
por

ARIA orRecroeN~eruHArsiA 
LTDA:303265420001 lo LT~A 30326542W0110 

Dados 2u22.w.2c 1 6.&I6 -0300 

DYRECTO ENGENHARIA LTDA 
PAULO EDUARDO BARBOSA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 29315/D-Dr 
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Ii Ananindeua, 22 de junho de 202 

A 

SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ 

Ananindeua-PA 

Ref.: Proposta Técnica-comercial para Elaboração de Estudos e Projetos de 

Executivos de engenharia das obras de implantação de via lateral/marginal na faixa 

de domínio do DNIT, no perímetro urbano de Novo Horizonte, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes DNIT. 

Dados do objeto: 

• Rodovia: BR-010/PA 

• Segmento: km 234,00 ao km 235,80 

• Coordenadas: 2°23'53.00"S, 47°32'5.00"O ao 2°23'3.24"S, 47°32'36.86"O} 

• Extensão: 1,80 km 

• Lado: Esquerdo 

Prezados, 

Apresentamos nas melhores condições comerciais, nossa PROPOSTA 

I LvlVIvr - vtJivIL_I wu -t~ Naia vVJJa aNIct.Ia~av, VIJaIIUV a NIcJaa%.av uc Jci V14iVJ 

contidos nesta. 

1. ESTUDO GEOTÉCNICO 

Apresentação da Disciplina 

São os estudos necessários à definição de parâmetros do solo ou rocha, tais 

como sondagem, ensaios de campo ou ensaios de laboratórios, contribuindo para 

a classificação do material escavado e identificação das características físicas dos 

JVIVJ 
.J.... ..Ii.,.- .J.... ....~:........ A I1.. i...{.. .J.. ...-.4.-.r:  - .1.... 
4V.7 Vt/IICiJ G VVJ GIÌII.lrGJ\IIIIVJ. llIG1II tAIJJV, UaIG t/a trGrat,.lG11La~.QV tAQJ 

propriedades dos materiais utilizados na construção das camadas do pavimento 

tais como jazidas, pedreiras, areais e misturas. 

Os Estudos Geotécnicos irão atender aos escopos estabelecidos no Manual 
I  11 . _ • I_ _I _ _ ■ I _ _ • • I"1 _ _I _ . .: _ _ I -  _ _I _ - . f1. . L I1 _   I I'1I•1 

ÚC %1t;C,DV uC riVI.JÍIGGduCS IVIdIyIIldiD d r~VUVVIdb rCUCidI - , ruUlll:dlS.dV IrrC-%LÓ. 

Será entregue o conteúdo listado a seguir. 

0 paulo4dyrecto.com.ór d (61)98157-1603 Q 
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• Boletim de sondagem do subleito, com sondagens espaçadas 

conforme orientação da IS-206 

• Resumo de ensaios geotécnicos do subleito 
T....i.. .. ..1.....J.. .-. ....4...:.+i....-..+ ,J.... ....1. ..J.... .- ..I:~....I...+ 

- 1 GALV VVI I1\.I IIAIJ GlJ VGIGIL.LGI IJIII.QJ V\JJ VJIWVVJ IIiQIILGL.IV.7 
.-1 ..-. 
1.I V J l.1 1JGIItJ. 

geotécnicos para subleito 

• Indicação das características de materiais (jazidas, pedreiras e areais) 

• Planilhas e gráficos dos levantamentos e ensaios realizados 

r VUIa - ICJUI I IV UC ILUIIJ VJ CI IJaIVJ GIG'LUaVIIJ 

• Texto contendo a concepção dos estudos realizados 

Para o solo do subleito os seguintes ensaios e normativos serão considerados: 

[=ncoinc rl ronl llrnrllo4rio rinr ricnairrolllon#n rrnm rJn mo#ori.1 l ~. .....~..... ..... .... u. ~...... . ..... .... I..... r.... ............... .... ..... , . .......j... . . .... . ..u........ 

na peneira de 2 mm e de 0,075 mm (DNER-ME-041/1994, DNERME-

051/1994, DNER-ME-080/1994) 

• Limite de liquidez (DNER-ME-122/1994) e Limite de plasticidade 
fr%IU O nnl- no¡1l1nnA\ 
t LJI `/LI\ - IVI L- - VVL/ IJ.J1J 

• Teor de umidade natural (DNER-ME-213/1994) 

• Compactação (DNER-ME-129/1994) 

• Apresentação das curvas de compactação (determinadas com pelo 
..~....~ .. 17.....i...- Al.........f //'`........ .J.. Aa........\ 

t i li✓Ì ICJJ VÌÌ I1l.V ~./C/I IL'../.. J, Ì IQ \iÌ IlGrgia l I VV1VI I Vl/1 I I IUI ,L/VI r.rlJ L. /"111.1 I V/ V 

energia intermediária (Camada Final de Terraplenagem) (DNIT-

108/2009-ES) 

• Índice de Suporte Califórnia (ISC) e Expansão (DNER-ME-049/1994) 

0 quadro resumo com a apresentação dos ensaios realizados e resultados 

obtidos será feito conforme o Quadro A.21 do IPR-739/2010, pág. 398. 

2. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

Apresentação da DisLipíina 

0 estudo hidrológico e hidráulico subsidia o dimensionamento de dispositivos 

de drenagem suficientes para a proteção do corpo estradal da ação das águas que 

o atingem, seja através das precipitações, das infiltrações, da condução através de 

talvegues, ou mesmo sob a forma de lençóis freáticos ou artesianos. 

Os Estudos Hidroiógicos irão atender aos escopos estabelecidos no Manual 
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de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, Publicação IPR-728. 

Será entregue o conteúdo listado a seguir. 

. Texto com exposição do estudo realizado e a justificativa da solução 

ú ~,....~,., 
uvLuuu 

• Avaliação do vulto das obras dos dispositivos de drenagem em cada 

alternativa definida nos estudos 

• Explanação da metodologia adotada 
A 11.~ .... .~ ~:..... .,I .. ~. ~ ... .1.. 
IVIGIIIVI IQJ UG UCJIVUIV 

3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Apresentação da Disciplina 

Nos projetos para obras de engenharia viária é viíai o pleno conhecimento das 

características do terreno, de modo a subsidiar estudos e projetos, tais como: os 

estudos de traçado, a análise de interferências, a ocupação de faixas de domínio 

em áreas urbanas e rurais, o acompanhamento e/ou validação na execução de 
 i:l. .: .J.. ,,.C:.. .1.:...... .J.-. ....J,...:.. ..1....1.. .. .J..,, ,.L.~,.,. .J.. 

VIJICIJ, Q rGVVI IJLILUIYQt/ UG r./GI IIJ yCVIÌ1GLlIVVJ UG IV'..IVVICI GAiJLGI ILG G UCA.. ) VLlIGJ uc 

arte especiais, além do desenvolvimento dos anteprojetos e projetos rodoviários de 

implantação e adequação da infraestrutura rodoviária. 

Metodologias para Aquisição de Dados: 
AI.. Iflp 7¡1L.? 'V1(1I D.=...:,..,.. ., .. CI..I-.....,..R.. .-I.-. r.-. . ..-i.-,.- ., (:1r..:..i...+ 
1 VG II I\ I LV, LLJLJIJ -' Ill IVLIILGJ ✓NJIVNJ 1JCAIG/ l_IGNVILAS.CAV VV LJLLALAL/J V 1 IVJVLVJ 

Rodoviários — Escopos Básicos e Instruções de Serviço" foram estabelecidas 

metodologias para levantamentos topográficos para projetos rodoviários. Contudo, 

novas técnicas e metodologias de aquisição de dados topográficos foram criadas 
.J.....J .. . .L.I:   .J .. ...J....+.. ..4:... .J.......:1.... 
UG.7UG Cl r./Uu11UG'iGAL.I UVJJG I IL.II II Cl,I  r.JVI LGI ILV, LrJLQV UL..JVI ILGJ 

a ser utilizada no levantamento topográfico. 

.a...d,.I.. .:.. 
Cl yüir ú Ii lcwuvwyl(4 

Levantamento Aerofotogramétrico e Varredura a Laser Aerotransportados 

(DRC)NF) 

Os levantamentos aerofotogramétricos e a varredura a laser 

aerotransportados serão realizados conforme as ISF-201 e ISF-202 (DNIT, 2015), 

que tratam de especificações para elaboração dos projetos básicos e executivos 

ferroviários, porém também são adequadas para os projetos rodoviários. 

Os Estudos Topográficos irão atender aos escopos estabelecidos no Manual 

~ paulo@dyrecto.com.br ~ (61)98157-1603 
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Ananindeua, 22 de junho de 2022 

de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, Publicação IPR-728. 

Será entregue o conteúdo listado a seguir. 

• Foto-índice digital 
A..ti:__ .a_

• /'111d11SC Ud t.V{JCI tUÍ d deI VI VIVI. 1 dI11Ct1 ll.d UII. Udl 

• Relatório com detalhamento dos trabalhos referentes ao apoio terrestre 

contendo resultados, precisões atingidas e descrição dos métodos 

utilizados 
r_ _a , ._ a_ r.... - _a_ . .. r_

r\CIdtV1 1VJ UG djllJtd111GIItV UVJ J1JtGI11GJ UC ÍGIGIG111.Id 

• Apresentação do detalhamento da aerotriangulação, contendo os 

parâmetros de orientação exterior de cada imagem componente do 

levantamento, dos pontos de verificação e de passagem e enlace (tie 

N JII ul.. /

• Modelo Digital de Terreno e de Superfície Bruto, em formatos LAS e 

GeoTIFF para os desenhos, com alta resolução espacial, apropriada 

para representação na escala do projeto 
A,. ..a..,...:_ r.,.. ,. ., r_ ... _I

• /91l'ÜÌ VVS VCtVI IdIJ UdJ l.üÌ VdJ UG I li VGI II ItGI IJVIdudJ, UI ./VI IluulcduVJ CI II I 

formato CAD(DWG) e Shapefile 

4. ESTUDOS TRÁFEGO 

Apresentação ata [isçinlina 

O objetivo do estudo de tráfego é obter, por meio de métodos sistemáticos de 

coleta, dados relativos aos cinco elementos fundamentais do tráfego — motorista, 

pedestre, veículo, via e meio ambiente — e seu inter-relacionamento. Esses estudos 
•a .J 4 a•a a d  :.J...J d .. . 

'✓GI IIIRGIII Q UGtGi(IIII IQ~.QV yUGI1ItItQtIVQ uQ l.Qr.JCJ\.IUOuI. uaJ VIQ, , ...I II VI IJGyUGaIt.Id, 

o estabelecimento dos meios construtivos necessários à melhoria da circulação ou 

das características de seu projeto. 

Os Estudos Tráfego irão atender aos escopos estabelecidos no Manual de 
A   .J.. n. • .J...J 11A O...J • ['...J.. • B I-SI:  - II7 7')O c....L 
llt.GJOv uG I IJt..IIGUQUGJ IVIQIyII IQIJ Q 1\VUVVIQJ I GUGIQIJ, I UIJIILrd%iQV II I\ - / LV. VC.Id 

entregue o conteúdo listado a seguir. 

• Contanem Volumétrica r_lassificatória 

• Planilha de contagem volumétrica classificada 

• Determinação do tráfego atual e futuro 

paulo@dyrecto.com.br (61)98157-1603 
Condomínio Jardim Tropical, Rua WE 01 N°02 
CEP: 67010— 060, Ananindeua/PA 
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• Planilha contendo o volume de tráfego potencial, atual e futuro 

• Cálculo do número equivalente ao eixo padrão rodoviário de 80 kN 

(número "N") 

O cálculo do número N para o dimensionamento do pavimento flexível será 

realizado de acordo corn a metodologia AASHTO e USACE. 

5. PROJETO GEOMÉTRICO 

Apresentação da Discipiina 

Projeto geométrico é a fase do projeto de estradas que estuda as diversas 

características geométricas do traçado, principalmente em função das leis do 

movimento, características de operação dos veículos, reação dos motoristas, 

volume de tráfego, segurança e eficiência das estradas. 

irão constar no projeto executivo todos os itens da concepção iniciai aprovada 

na unidade local ou Superintendência do DNIT/PA, com maior grau de 

detalhamento Prnietn (~enmétricn (IS-2063 IS-234 IS-241 IS-213) 

0 Projeto Geométrico atenderá aos escopos estabelecidos no Manual de 

Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, Publicação IPR-728. Será 

entregue o conteúdo listado a seguir. 

• Texto contendo resumo do projeto elaborado 

• Projeto em planta na escala 1:2000, ou maiores, quando necessário 

para melhor visualização do projeto 

proic+n cri ncrFll r ccrolo 1 ')O lfl (I-1\ c 1")fl l /111 n!! m~inrcc ...~..... ..i . L..a.. . ................. . .~...... ,. . i , I. . ....+ .. ...o........, 

necessário para melhor visualização do projeto 

• Seções transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo 

as seções do terreno, taludes de corte e saias de aterro 

6. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

Apresentação da Discipiina 

n! !orlwln 

A terraplenagem consiste em um conjunto de operações de escavação, carga, 
a. .i.. .J .J...-. .....1 .-.I:...-..J. ..a-. ,.....Z.-. .1.. ..,...-
LJ Q! I. 1J%I! l\.., L..I%..OI.CJI l,. Q CG L'.Ji 11JÚL..L[A*.C]l! LA~J. JVI VJ, GIJiII.GLlu.7 ! IG! t.V11JLI UG GLC.! ! VJ 

e cortes, dando à superfície do terreno a forma projetada para construção de 

rodovias. 

J 
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0 projeto de terraplenagem tem por objetivo a determinação dos quantitativos 

de serviços de terraplenagem; a determinação dos locais de empréstimos e bota-

foras, a caracterização precisa, em termos de todos os parâmetros geotécnicos dos 

matariaic a caram Iltili7arinc a a anrPcantarrãn rta rtl larlrnc d. - --.-... _.....~~_•_-~ - _. _. 1_ . ___ . . __. T_. _ _._ 'I_ . _•_.. __ ~_ 
rlictrihl lirãn P 

orientação do movimento de terra. 

0 Projeto de Terraplenagem atenderá aos escopos estabelecidos no Manual 

de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, Publicação IPR-728. 
C'.. rÁ ..r+rr.i..... .. r+r.. ',.J.. I:r.+..rJ.. .. 
LJ5..IG L:IILIL.iI,Ulï LJ L..L.IIILG'UU../ IIJL4UV G JGyU11 . 

• Memória descritiva e justificativa do projeto elaborado — textos, gráficos 

e quadros 

• ('álrl drl rIP r`I iharãn rlri mnvìmantn r'iP tarra rrnm a rlaccifirarãn rir~c ~.....-_.._. _._ __...._. T _.._ ..._. . . ....... ._. .__ _... _-. ...., ..-  . .. ... ........._.. .- -'T-.-  _..._ 

materiais escavados 

• Representação gráfica das seções transversais-tipo, em corte e em 

aterro, com indicação das inclinações dos taludes Planilhas de 
r+r. r+r. +..rr-. 

I I 15.154 11 I IL.1 ILLS UC-i LGI I G 

• Seções transversais de terraplenagem 

• Conformação dos taludes de corte e aterros 

7. PROJETO DE DRENAGEM 
A .. 4 -..Z-. ri .-. r,:....:..I:..., 

llidrCìJGI ILGiLS.GLJ LAG LJIJL.Ii./III1(4 

0 projeto de drenagem objetiva a definição e quantificação de dispositivos 

capazes de captar e conduzir adequadamente as águas superficiais e profundas de 

modo a preservar a estrutura da via, bem como possibilitar a sua operação durante 

a incidências de precipitações pluviométricas mais intensas. 

v r-IuJeLO ue IJrenclgem c*LeIIueId âuS eSCvpvS cSt i ti CiuuS no victilual ue 

Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, Publicação IPR-728. Será 

entreque o conteúdo listado a sequir. 

• Texto contendo a concepção do projeto 

• Plantas e desenhos-tipo dos diversos dispositivos de drenagem 

utilizados 

• Planta esquemática da localização das obras de drenagem 

• Planilhas e quadros 

l~ p a u I o@ d y recto . co m. br (61)98157-1603 
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• Notas de serviço 

• Arquivos digitais das plantas, perfis e seções transversais, compatíveis 

com software de CAD Justificativa e detalhamento das soluções 
nrnnna4ne rin nrnia~n 
N vNvvawv r. NI vJ~.w 

8. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Apresentação da Disciplina 

/\ _a_ ..1_ 
LI HJrOjcLV Uc 

..a _ ...~ .. NâJílilGl na4.âv íwlilFJrcâl luc 
,,a. ...1..... ..a:F. _...a:. . 

VS GJLUUVD, jÜJLIIIL.aLIvaJ, 

desenvolvimento, dimensionamento e detalhamento das soluções para construção 

da estrutura de pavimento da rodovia. 

Segundo a NBR-7207/82 da ABNT, pavimento é uma estrutura construída 
.. +........1  .. .J....a:.....J..   ..IJ•........ ..a.. ., 

q~VJ 1G114'./IGI IOyGIÌI G UGJl111QUQ, GGVI IVIIIIVQ G JIIIIUIla11GQ111G1 IlG a. 

• Resistir e distribuir ao subieito os esforços verticais produzidos peio 

tráfego 

M Ihnrar ac rnnriirnac ria rnlamanin nl lanin à rmmrriiriaria a cerni iranra ...-......-. ...- --..... 3.... .... .~ .. ................ . 1 ....... .... ....................... .. ....~......... y... 

• Resistir aos esforços horizontais que nela atuam, tornando mais 

durável a superfície de rolamento. 

O Projeto de Pavimentação atenderá aos escopos estabelecidos no Manual 
.J.. A   .r.. I7......:...•1...1.... 1111 O .J • C .J • o L.I  - I17O 7rfO 
UG nGGJJV U\r I 1 Vr.1114UQUGJ Ivial l,. II Ia1J a I\I/UV v1QJ 1 000IQI.7, 1 UVIIt.Q4iQV 11 1\ - 1 LV. 

Será entregue o conteúdo listado a seguir. 

• Texto contendo o detalhamento das soluções de projeto, bem como as 

justificativas das soluções adotadas 

e 

serviços, materiais de pavimentação e quadro de consumo de materiais 

• Desenhos da seção transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas 

de rolamento existente, acostamentos existente, acessos e áreas de 
.._a.i  - .. 1.. .....1...;.. II1.9lalaI.$J O Idara V~GrGtSrQV ia 1VUVvia 

• Demais desenhos que elucidem o projeto 

• Memória de cálculo do dimensionamento do pavimento 

1111_.Y1..:_ .J_ .:.I....1_ d__ ...a:a_a:.. ..1:_a.:.....:.... .J. 4..... .,r.... 
Iv1c111Vl1a UG 1..a11..U1V uVJ ljual lUlaLIvVJ G 

. a.. .- 
Ulblalll..lab UG LIaIID'JVILGD UVJ 
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9. PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 

Apresentação da Disciplina 

Os Projetos de Sinalização são orientados por normas que estabelecem 
..:~1. .J ` ..I:. a .J ..I:  ' ♦ ..h:..a:. ..1,. ..a~.. 

L.IILGI ItJJ G'JCAUI tJL..J r.JCAI C:1 UJ til V¼.1 JVJ LI'JVJ Ut. ,all ICAIILa,.aV G LGI1 1 V LJLJJL.LI VU lAl.r 9C11 aI ILII 

a segurança e fluidez do trânsito. Esse projeto é composto por sinalização vertical, 

horizontal e semafórica, que devem estar em conformidade com o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB). 
n r).....; .4.... .J.. C: ..I:  - ..1..1...1.. .J: ..:A: .J.. ..I~   I.. 
lJ I 1VjcLN UG VIÌIQIICQL?CAU cOLaucicl.G VJ UIJ'JUJIUVLJJ tac .Jiillanca4.av âG IVÌI I.,A 

dos trechos rodoviários, inclusive nos acessos e nas vias interceptadas. O projeto 

considera, também, mensagens educativas e aqueles referentes à operação da via. 

O Projeto de Sinalização e Segurança Viária atenderá aos escopos 
..a.. L...I .. r.:.J .... 

C:JIQ lit i1CìL.IUUJ 
IIA..... ...1 .J.. A   ,-1,. []~.....;...J...J..,- 11A...-..;..,.:.. O...J....:.... 

I ILJ IVIaI II.IGII Uti rIL.C:JJU UG I IUt.JIIt.UG1ULiJ IVICAIt,. 111a1J Cl 1tUUVVIQJ 

Federais, Publicação IPR-728. Será entregue o conteúdo listado a seguir. 

• Descrição do projeto de sinalização 

• rlicr•riminanãn rla tnrJnc nc ccnrirnc a nI Iantirt artr C .-.__ .. . - •s ---  -•_ ._~-- -- --- -. s --  - - 1---- -- • -- • ----

• Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização 

• Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixação de placas, 

sinais, detalhes de sinalização horizontal, etc 
I....i:c:....i:., .J.... ^

J.  
..1. . ...J:.....J.... 

JUJLII14aLl Va UQJ .VIUtS.VCJ il IUIL..aUaJ 

• Memória de cálculo 

• Memória descritiva 

• Notas de serviço 

10. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES 

Apresentação da Disciplina 

O Projeto de Obras Complementares compreende dispositivos de contenção 
i.. I.. ._._I_..-..-1 ..... h....... / J 

,V ÌarlQ, \,.t.rL..aJ, l i Ì IGLa - LJUI I ti .), ).JUI LGII a.7, t.CAll\.aUG..J, GLJI ÌaUJ '.JQI â(.Ja..].7at,. t..l l UJ `(.Jal aUCA 

de ônibus), lombada físicas, telas de vedação e anti-ofuscantes e, outros 

dispositivos que podem complementar os demais projetos. 

^ 1'. __:_1_ I . /%I_.__ ^------I_._-- 1_._! I__I__[J__ 
V riujtlu UC LJOIdS l.JufIIpleIIIe1IWI S d1 FIUC(d dVs CSC.VIIUS CSLdueleUIUus FIO 

Manual de Acesso de Propriedades Marginais a Rodovias Federais, Publicação 

J 
Pl.s. 

J 
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IPR-728. Será entregue o conteúdo listado a seguir. 

• Detalhamento dos elementos e dispositivos de obras complementares 

• Projetos-tipo contendo detalhes de instalação e de fixação 

• Notas de serviço 

• Memoria descritiva 

11.ORÇAMENTO DA OBRA 
A ... ..a . .-i.. n;.

l - lt./1t;ïJGïIIlQYc/V tIG I..JIJVIr./III IG 

O orçamento visa a apresentação dos parâmetros para a obtenção do custo 

de construção do empreendimento. Esse custo é dado por meio da identificação, 

descrição, quantificação, valoração de mão de obra, equipamentos, materiais, 

custos administrativos, impostos, riscos, BDI e as composições de preços, que são 

norl i Ializadas peio ~iStei l id de Custos r- e.-.  lL.laij de CbrdS (SiCRv) e pelo 

Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI). 

Seu objetivo final é apresentar um preto referencial para as obras rodoviárias a 

serem contratadas. 

O orçamento é composto, resumidamente, pela planilha orçamentaria com 

as descrições dos serviços, quantitativos, preços unitários e total. Esse conjunto de 
 +ne.  n4, n n1..na final ri ri II rae  rr..Jn.d Ar; r.•

VVI IIt.IVII\rllltrJ I VhJI t...1V.I1lG G IillA'./CU III IGI IAV 1A1 11 tAI I/jt.LV I VtIV YIGI ltd, './I/I IiJJ\+ I I IVII VIS, 

será elaborado após todas as disciplinas do projeto estiverem com seus 

quantitativos e serviços definidos 
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12. DECLARAÇÕES 

Declaramos que: 

• Os serviços serão executados conforme os princípios éticos e boas práticas da 
 L .- . .-. I.... .-.-.4--. .4—.J-... .1.. ..I :....1... 
GI I►J.GI IIIUI IQ G IG vai IVV JGII .JIG Gilt tJVI IJtVGtUSiGIV QJ I IGVGJJIVQVGJ VV I.IIGII►G, 

• Os serviços serão executados por uma equipe habilitada, cuja capacidade 

técnica é totalmente garantida pela contratada; 

• Não estão inclusos nesta proposta comercial, estudos de qualquer espécie a 
_.. • .J a..r'..r.,......4.-. .... h.-."..  :.J.-..J.. .J.. I..L....-....:... 
1 IUV Jl.l VJ I IIVII\.IIJIIUVVJ QI I►6.11►.II111611►G I VUJV I I IG►iGJJIIAUTAI. lAU I..IU1JlJ1tJ~.CIV 

de demais estudos, estes serão objetos de outra proposta comercial; 

• Após concluídos os serviços a contratada apresentará os estudos em mídia 

digital e seus anexos. 

• O projeto de implantação das vias laterais a ser elaborado será baseado em 

um projeto indicado peio DNi T , que normalmente será um dos projetos-tipo 

constantes do Manual de Acesso a Propriedades Marginais a Rodovias 

FPdP.rais (PI_Ihlicacãn IPR-77R/70fR' Inll Manllal th  Prnj?tn fPnmétrir'..n rlP_. 

Travessias Urbanas (IPR-74012010). 

• Ao decorrer da elaboração dos estudos e projetos, poderão ser feitas ajustes e 

modificações até aprovação do objeto. 

• O requerente não poderá efetuar modificações no projeto aprovado sem prévio 

assentimento do DNIT. 

• A relação de documentação que tramitará é a seguinte: 

✓ Solicitação de Vistoria para Concessão do Empreendimento; 

✓ Informações sobre a Situação do Local; 

✓ Autorização para Elaboração de Projeto do Empreendimento; 

✓ Termo de Compromisso para Construção do Empreendimento; 

✓ Autorização para Construção do Empreendimento; 

✓ Termo de Responsabilidade do Empreendimento; 

✓ Autorização para Utilização do Empreendimento. 
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13. APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 

A apresentação do Projeto Executivo é constituída dos seguintes volumes: 

Volume 01 — Relatório do Projeto 

O Volume 01 — Relatório do Projeto, tem como objetivo apresentar a Memória 

` Descritiva Resumida dos Estudos realizados, e dos itens de Projetos elaborados, além 

das especificações pertinentes aos serviços e o resumo das quantidades. É 

apresentado no formato A4. 

Volume 02 — Projeto de Execução 

O Volume 02 — Projeto de Execução, tem como objetivo apresentar toda a 
.J..... ,..n....J....R.. ...1.r:.... ;I. ,..4...4;.... .J.. 0...:..a.. ..I..L...~...J.. C .. ..J..J.. .... i...w..++.. A 7 
tVlda l. IIICiIIIQt j .Qt 1.1 U VV v! yIQIIGQ I1 J11QYQ I I Jw QWt QIVG GI JI J . L_.OJr 

. 
GJGI 1lQL1V IIV IVIIIIQUJ rteJ. 

Volume 03 — Memória Justificativa 

O Volume 03 — Memória Justificativa, tem como objetivo apresentar toda a 
AA.. 
IYIGII IVIIGI 

I...+J's'...,+'.... 
VG.7GÌ1l1YQ G dU.71iIIGc/IIYQ úv nrOjctv, úLJVrCiVGÌ IÚV 

1~ 
61G fVrlÌllá QIÌ Il Jiá G: 

abrangente os estudos realizados e os itens de projeto elaborados, suas conclusões 

e recomendações. É apresentado no formato A4. 

Volume Anexo 3A — Estudos Geotécnicos 

O Volume Anexo 3A — Estudos Geotécnicos, reúne todas as informações de 

campo e laboratório inerentes ao subleito, empréstimos, jazidas de solo, areais e 

pedreiras e/ou seixeiras utilizados no projeto. É apresentado no formato A4. 

Volume Anexo 3C — Cálculo dos Volumes e Notas de Serviço de 

Terraplenagem 

O Volume Anexo 3C, apresenta as Notas de Serviço e Cálculo de Volumes para 
.. n...:..J.. C .. .a.-..J.. ..... s.........-.I.. A A 
V V1- I J ~JGL . I_ aprGJG

.
I IIQUV I II.) I VI II IQIN 11Y. 

8 paulo~dyrecto.com.br (61)98157-1603 Q 
Condomínio Jardim Tropical, Rua WE 01 N°02 
CEP: 67010-060, Ananindeua/PA 

11 

F 



/7'-  Dr . 

Ananindeua, 22 de junho de 2022
., 

14. INVESTIMENTO 

Importa a presente proposta os valores estabelecidos na tabela abaixo: 

Item Descrição dos Serviços Qtde. Valor Unitário Sub-total 

1 Fase de Estudos R$15.217,12 

1.1 Estudo Geºtécnico 1 R$ 3.934,50 R$ 3.934,50 

1.2 Estudos Hidrológicos 1 R$5.196,37 R$5.196,37 

1.3 Estudos Topográficos (Drone RTK) 1 R$ 3.549,98 R$ 3.549,98 

1.4 Estudos de Tráfego 1 R$ 2.536,26 R$ 2.536,26 

2 Fase de Projetos R$ 27.491,11 

2.1 Projeto Geométrico 1 R$ 5.796,23 R$ 5.796,23 

2.2 Projeto de Terraplenagem 1 R$ 3.793,90 R$ 3.793,90 

2.3 Projeto de Drenagem i R$4.410,40 R$4.410,40 

2.4 Projeto de Pavimentação 1 R$ 4.822,74 R$ 4.822,74 

2.5 Projeto de Sinalização e Segurança Viária 1 R$ 5.924,67 R$ 5.924,67 

2.6 Projeto de Obras Complementares 1 R$ 1.676,30 R$ 1.676,30 

2.7 Orçamento da Obra 1 R$ 1.056,87 R$ 1.066,87 

TOTAL R$ 42.708,22 

Valor total dos serviços propostos: R$ 42.708,22 (quarenta e dois mil e setecentos 
e oito reais e vinte e dois centavos). 

15. CONDIÇÕES COMERCIAIS E PAGAMENTOS 

Propomo-nos a trabalhar com a seguinte forma de pagamento: 

• 50% (cinquenta por cento) — Para mobilização para início dos 

serviços, o valor representativo de R$ 21.354,11 (vinte e um mil e 

tra7anM.c a rinn,lanta a rn►afrn raaic a nn7a cantavn.ct --- -- - - ,--. .-- - -r-. ---- .--• - - -. -- -- - -- 

• 50% (cinquenta por cento) — Após condição de aceitação dos 

Estudos e Projetos Executivos de Engenharia no Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte — DNIT, o valor 

representativo de R$ 21.354,11 (vinte e um mil e trezentos e cinquenta 

e quatro reais e onze centavos); 

A CONTRATANTE terá um limite de 05 (cinco) dias para validação do boletim 
..1.. ...I:..R.. .J. . ..a...,:  - ..1.. i..i.....,........i.. ..:i....i....:... .1....~,. 
t.lc 1Ì  IGu1~QV G GI Ì IiJJQV ua aulVl IL.a4.a~/ uG ralul ar 1lcl rlV, Q Ì lad 

.. 
r Ì ral IrlGJla~ialJ ucr Ilr V 

deste prazo será entendido como aceita e autorizada a emissão de N.F. 
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O pagamento deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias corridos, contados a 

partir da entrega do boletim de medição e poderá ser feito através de depósito em 

conta, se a CONTRATANTE assim preferir. 

16. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Prazo para execução dos Serviços: 

• O prazo estimado para execução dos serviços é de 30 (trinta) a 40 dias 
/.....,.....~.,\ .J:.... .. r.i.....d.. .. .4... ,.j... -  . -  .J., P~AIIT 
IMuG7IGInQ/ u1GiJ t..VIIIQIIVV QJQILII '..jD I IVUIIILQ,.aV G QI./IVIILQICiV uV ✓IYI I 

para elaboração do projeto do empreendimento. 

17. PRAZO DE VALIDADE 

r•_a- 1_ 1_.__ . ._I:_I__I_ J_ wr /_.. .:.___\ _I:__ ___A_J__ - .__._1:.. _I__1_ J_1_ 
CMd fl1 UUMd let I 1 VdIIUdUC UC lu IL4UlI ILC) UIdJ GUI ILdUUJ d d, LII UCJId Udld, 

após o que ficará sujeita a nova confirmação, caso atenda ao proposto entre as 

partes. 
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18. CRONOGRAMA REFERENCIAL 
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19. TERMO DE CONTRATAÇÃO 

Tendo a honra e o prazer em poder servi-lo, colocamo-nos a disposição para 

sanar qualquer dúvida, esclarecimentos e ajustes à cerca desta proposta, pelo 

uci ici i'4J uv wI I Jüiii á..vi uU. 

DYRECTO ENGENHARIA 
Assinado de digital por 
DYRECT0 ENGENHARIA 

LTDA:303 265420001 10 LTDA90326542000110 
Dados: 2022.0612 155:41 -0300' 

DYRECTO ENGENHARIA LTDA 
PAULO EDUARDO BARBOSA 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA 29815/D-DF 
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