MUNICÍPIO DE IVOTI

EDITAL Nº 174/2018
“DIVULGA OS TRECHOS DE VIAS PÚBLICAS A
SEREM PAVIMENTADOS ATRAVÉS DO
PROGRAMA MELHORANDO NOSSOS
CAMINHOS E CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS
INTERESSADOS.”
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti, no uso de
suas atribuições legais, e de acordo com o que estabelecem os dispositivos da Lei Municipal nº
2845/2013, de 13 de dezembro de 2013, em especial o parágrafo único, do seu artigo 2º, torna
público a relação das vias públicas a serem pavimentadas a partir do Programa Melhorando Nossos
Caminhos e procede na convocação dos proprietários interessados em participarem do referido
Programa, nos seguintes termos:
1. DOS TRECHOS A SEREM PAVIMENTADOS
1.1. Deverão ser beneficiados com pavimentação, através do Programa Melhorando Nossos
Caminhos, os seguintes trechos de vias públicas discriminados no Anexo III.
1.2. A execução da pavimentação será realizada em lotes, de acordo com critérios a serem
definidos pela Administração Pública.
2.
DA CONVOCAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E DA ANUÊNCIA AO PROGRAMA
MELHORANDO NOSSOS CAMINHOS
2.1.
Ficam convocados para anuírem ao Programa Melhorando Nossos Caminhos, nos termos do
que dispõe a Lei Municipal nº 2845/2013, os proprietários dos imóveis com testada para os trechos
de vias públicas referidos no Anexo III.
2.1.1. O prazo de formalização da anuência será até 14 de novembro de 2018
2.1.2.
A anuência ao Programa deverá ser realizada mediante celebração de TERMO DE
ADESÃO AO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA ( anexo I)
2.2. Ficam os referidos proprietários, desde já, informados que deverão escolher um representante,
para cada trecho a ser pavimentado, para representá-los junto ao Poder Público Municipal, nos
termos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 2845/2013.
3.
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
3.1. Os proprietários de imóvel com testada para os trechos que serão pavimentados poderão
apresentar, por escrito e mediante protocolo, eventual impugnação aos termos do presente Edital, em
até 2 (dois) dias úteis que antecederem o fim do prazo para celebração do Termo de Adesão e
Compromisso ao Programa, disposto no item 2.1.2.
3.2. Nenhum proprietário poderá alegar desconhecimento dos termos do presente Edital e dos
seus Anexos.
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3.3. Desde já ficam todos cientes de que será exigida a adesão da totalidade dos proprietários dos
trechos beneficiados pelo Programa Melhorando Nossos Caminhos.
3.4.
Ficam cientes os proprietários que na hipótese de execução da pavimentação nos termos do
Programa Melhorando Nossos Caminhos, a não adesão ao programa deverá ensejar na aplicação do
parágrafo único, do artigo 3º, da Lei Municipal nº 2845/2013.
Prefeitura Municipal de Ivoti, 04 de outubro de 2018.

MARTIN CESAR KALKMANN
Prefeito Municipal
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ANEXO I
PROGRAMA MELHORANDO NOSSOS CAMINHOS
TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Lei Municipal nº 2845, de 13 de dezembro de 2013.
Eu, ______________________________________, inscrito(a) no CPF/MF
sob nº _______________________, abaixo assinado, proprietário de imóvel
cidade de Ivoti/RS, localizado à rua ___________________________________
______________________________________, n°____, DECLARO que
tenho interesse na realização da pavimentação da via pública acima referida,
nos termos da Lei Municipal nº 2845/2013
Para dar efeito a este instrumento, firmo o presente TERMO DE ADESÃO À
PARCERIA, autorizando desde já a execução dos serviços que se fizerem necessários, obedecidos
os princípios legais que regem a execução de obras públicas através de participação do munícipe no
sistema de parceria, precípuamente a Lei Municipal nº 2845/2013.
DECLARO também estar ciente de que a viabilização da obra ficará condicionada a anuência
de, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dos proprietários beneficiados com esta obra. Para
cálculo do quantitativo de materiais (blocos/pedra pavimentação, pó de brita, meios-fios e tubos para
pluviais conforme projeto e planilha de cálculo), será considerada a metragem linear das testadas
dos terrenos com a via em questão, adicionadas ao material necessário para os cruzamentos nos
trechos envolvidos, proporcionalmente à área frontal a cada lote.
DO IMÓVEL A SER BENEFICIADO:
Localização:___________________________ Quadra_______ Lote nº ________
(t)Testada
_________ m
(l) Largura da via _____m
(Af) Área frontal _______m2 (Ac) Área corrigida ______ m2 (Tc) Testada corrigida ______ m
(f) Fração correspondente ________ (%)
Af=t x l/2 Ac=Af x f
Tc=t x f

Ivoti,

de

de 2018.

___________________________
Proprietário
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Anexo II
MEMORIAL DESCRITIVO
TERMO DE REFERÊNCIA PARA PAVIMENTAÇÃO
DE VIAS COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS – TIPO UNISTEIN

1. Apresentação:
O presente Memorial Descritivo visa estabelecer os critérios e padrões utilizados para a
pavimentação com blocos de concreto intertravados, bem como esclarecer as características
construtivas da pavimentação. Todos os procedimentos e padrões obedecem aos critérios mínimos
exigidos pelas normas da ABNT e de acordo com a lei municipal 2845/2013.
2. Material:
Os materiais para execução da pavimentação das vias (blocos de concreto, meios-fios pré
moldados, pó de brita e tubos de concreto para drenagem pluvial) serão fornecidos pelos
proprietários, de acordo com a planilha orçamentária de cada rua. A mão de obra para assentamento
dos tubos pluviais e serviços de pavimentação, bem como o material para execução das caixas
pluviais, bocas de lobo e rejunte de tubos pluviais será fornecido pelo Município.
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Características dos blocos:
Os blocos devem ser do tipo “UNISTEIN” e atender às especificações se aproximando o
máximo possível da forma prevista para a peça, com faces planas e sem saliências e reentrâncias
acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície exposta do pavimento. Deve-se
fazer um exame visual nos lotes de peças recebidos na obra. Se 90% das peças satisfazerem o exame
visual o lote poderá ser aceito.
As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a
obtenção de concreto suficientemente homogêneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as
exigências da NBR 9780 e as seguintes características:
a) formato geométrico regular;
b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm;
c) devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um bloco a outro, não devendo
possuir ângulos agudos e reentrâncias entre dois lados adjacentes;
d) quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 mm, que devem ser
medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco.
e) a resistência característica à compressão, determinada conforme NBR 9780, deve ser maior ou
igual a 35 Mpa.
4 Execução:
a) Preparo do subleito:
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A superfície do subleito deverá ser regularizada na largura de toda a pista, de modo que
assuma a forma determinada pela seção transversal do projeto.
A compressão deverá iniciar-se nas bordas e prosseguir para o centro, devendo cada passada
do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas onde é
impossível passar o compressor, a compressão deverá ser feita com soquetes manuais. Terminada a
compressão, o acabamento deverá ser verificado por meio de réguas, devendo as saliências e
reentrâncias serem corrigidas. Sobre o subleito preparado não será permitido trânsito, devendo a
base e o calçamento serem executados o mais breve possível, para evitar danos por chuvas. Nas
curvas a compressão deverá começar na borda interna e progredir até a borda externa.
b) Meio-fio:
Deverá ser aberta uma vala para o assentamento do meio-fio (10x12x30/100cm) ao longo da
borda do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no
projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, utilizando-se o mesmo material retirado
para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, que por sua vez também será apiloado e assim
por diante até chegar ao nível desejado. O meio-fio será assentado sobe um leito de concreto magro
de 7cm de espessura. As peças do meio-fio serão assentadas com a face que não apresentar falhas ou
depressões para cima, de tal forma que assuma o alinhamento e o nível de projeto. O rejunte será em
argamassa de cimento e areia 1:3 em volume. O material escavado da vala deverá ser reposto ao
lado do meio-fio e apiloado adequadamente. O alinhamento e perfil do meio-fio deverá ser
verificado antes do início do calçamento.
c) Base de Pó de brita:
O pó de brita deverá ser espalhado regularmente pelo subleito preparado. A quantidade
deverá ser tal que a sua altura, somada a do bloco não seja inferior a 15 cm. A espessura da base
será, então, de 7 a 10 cm.
d) Colocação do bloco;
Os blocos deverão ser assentados sobre a base de pó de brita, perpendicularmente ao eixo da
via, obedecendo ao abaulamento com declividade de 3% estabelecido pelo projeto. As juntas dos
blocos deverão ser contra fiadas, obedecendo ao desenho da forma, ou seja, as juntas de cada fiada
deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em
frente ao bloco adjacente, dentro do terço médio. Os blocos, após assentados deverão ser
comprimidos com rolo compressor ou, na falta deste socados com o maço. Deve-se utilizar linhas
auxiliares no eixo da pista para demarcar a cota de projeto, afixadas em ponteiros de aço, afastados
entre si não mais que 10m. deve-se utilizar, também, linhas dos ponteiros até as extremidades
(meios-fios) para demarcar os alinhamentos e declividades transversais previstas no projeto.
e) Rejuntamento:
O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com pó de brita. Deve-se fazer o preenchimento
esparramando-se uma camada de 2cm sobre o calçamento e forçando-se o pó por meio de vassouras
a penetrar nas juntas.
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f) Entrega ao tráfego:
O pavimento deverá ser entregue ao tráfego logo após sua conclusão, devendo-se aplicar a
pintura do meio-fio.
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Sistema de Drenagem Pluvial Urbana
O sistema de drenagem pluvial tem por finalidade o escoamento de águas pluviais,
consistindo em um sistema de coleta e remoção das águas pluviais precipitadas nas áreas
urbanizadas, reconduzindo-as através de uma rede coletora a local adequado, seja este um
rio, arroio, fundo de vale ou outra rede de maior capacidade, onde seu direcionamento não
cause erosão, desbarrancamentos, inundações ou quaisquer outros danos às áreas adjacentes.
As bocas de lobo serão executadas junto aos meios-fios com sarjeta, para captar as águas
pluviais, conduzindo-as à rede coletora. A rede pluvial será executada com suas bitolas e
comprimentos conforme necessidade de adequação e interligação de trechos já existentes.
Nas travessias de ruas serão utilizados tubos de concreto armado tipo PA1. Nas demais
redes, os do tipo PS2, conforme especificação na planilha de orçamento.

6

Limpeza:
Ficará a cargo da empresa contratada a limpeza da obra, o amontoamento dos entulhos e
posterior destinação adequada, conforme legislação federal que regulamenta a destinação de
resíduos sólidos e logística reversa.

Ivoti, 15 de agosto de 2018.

_______________________________________
Jony Luis Gomes – Eng.civil CREA 72538
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