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1. INTRODUÇÃO
O presente manual visa estabelecer diretrizes e procedimentos básicos no que diz
respeito às medições de obras apresentadas pelos fiscais de contrato ou empresas
supervisoras contratadas, assim como disponibilizar modelos de documentos e planilhas a
serem utilizadas para padronizar a instrução de processos, propiciando uma análise mais
célere e segura.
Registra-se que as informações constantes nos modelos dos anexos são apenas
ilustrativas.
Os assuntos aqui abordados traduzem exclusivamente a didática documental que
as normas e legislações já preveem, de modo a efetivar a eficiência das tratativas desses
documentos.
As medições de serviços, obras, supervisão e gerenciamento dos contratos da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística deverão ser realizadas de forma
sistemática e constar em relatórios periódicos, com memória de cálculo detalhada,
registros fotográficos e/ou outras informações necessárias à comprovação do quantitativo
efetivamente executado, sendo que as informações deverão servir de base para o banco
de dados e sistema de gestão e controle.
No que tange ao pagamento pela prestação dos serviços, este somente poderá ser
efetuado após a comprovação da efetiva execução dos serviços apresentados em processo
de medição, os quais deverão estar previstos em contrato.
É certo que nenhuma lei ou norma preveja todas as situações, tampouco este
regulamento. Porém, as informações aqui apresentadas servirão de base para as decisões
e demais melhorias.

2. OBJETIVO
Definir e instituir a padronização de medições de obras e serviços, assim como dos
Ensaios Tecnológicos obrigatórios a serem apresentados na medição de obras, no âmbito
da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
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3. CAMPO DE APLICAÇÃO
Esse regulamento se aplica a todas as empresas contratadas pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Logística, para a prestação de serviços de supervisão,
gerenciamento e execução de obras na malha viária e aeródromos do Estado de Mato
Grosso.

4. REFERÊNCIAS
As medições de obras, objeto de contrato celebrado com a SINFRA, deverão
atender também às seguintes normas e legislações:
a) Orientação Técnica Nº 064/2010 AGE/MT;
b) Orientação Técnica Nº 006/2014 AGE/MT que reitera a O.T Nº 064/2010 AGE/MT;
c) Instrução de Serviço Conj. /DG/DIREX/DNIT Nº 01 de 25 de fevereiro de 2014; e
d) Orientação Técnica Nº 007/2015 CGE/MT.

5. DIRETRIZES BÁSICAS
a) As medições dos serviços executados deverão ser realizadas no final de cada
período mensal, tomando-se, como final do período, o último dia de cada mês.
Todavia, a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de
Serviço, no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão dos
serviços, independente do período mensal;
b) A medição deverá ser protocolizada na Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logística pelo fiscal do contrato até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à
execução dos serviços;
c) No caso de obra em que haja a atuação de empresa supervisora contratada, as
medições mensais dos serviços executados pelas empresas executoras serão
elaboradas pelo fiscal do contrato designado em portaria, devendo ser validada e
atestada pela empresa de supervisão;
d) Sem prejuízos às Normas do DNIT quanto a realização de 100% dos ensaios
tecnológicos pela empresa executora, a medição provisória protocolada na SINFRA,
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deverá conter, obrigatoriamente, de acordo com o tipo do serviço realizado, no
mínimo 10% dos Ensaios de Controle Tecnológico especificados na Nota Técnica nº
NTGMT7255917 (anexo XVI);
e) Ficam estabelecidos os seguintes limites de frentes de serviços para obras de
pavimentação rodoviária:
SERVIÇO 1
Desmatamento
Desmatamento
Terraplenagem
Sub-base
Base
Imprimação

SERVIÇO 2
Terraplenagem
Drenagem/OAC
Sub-base
Base
Imprimação
Revestimento

DEFASAGEM
5 Km
Concomitante
5 Km
3 Km
1 Km
1 Km

Os serviços que excederem os limites estabelecidos nesse documento não
deverão ser objeto de medição;
f) Na medição apresentada será obrigatório conter, no mínimo as informações
especificadas no rol documentos abaixo, seguindo os modelos padronizados,
conforme seus anexos:
I – Ofício (Anexo I);
II – Dados do Contrato (Anexo II);
III – Boletim de Desempenho (Anexo III);
IV – Resumo da Medição (Anexo IV);
V – Controle Financeiro (Anexo V);
VI – Cronograma Físico Financeiro (Anexo VI);
VII – Diagrama linear dos Serviços (Anexo VII);
VIII – Memórias de Cálculos (Anexo VIII);
IX – Ficha Pluviométrica (Anexo IX);
X – Relatório Fotográfico (Anexo X);
XI – Diário de Obra (Anexo XI);
XII – Cópia da Licença Ambiental, para a primeira medição apresentada (Anexo XII);
e
XIII – Ensaios de Controle Tecnológico (Anexo XIII);
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OBS: A apresentação da memória de cálculo deverá ser sempre vinculada aos
respectivos serviços medidos no período.
Ex: Serviços Preliminares, do subitem Canteiro de Obras, apresentará Memória de
Cálculo de:
•

Canteiro de Obras

•

Material e Equipamentos Rodantes

g) As notas fiscais deverão ser entregues na SINFRA, mediante protocolo, e devem ser
encaminhadas para juntada ao processo de medição, no prazo máximo de 03 dias
úteis após sua solicitação, devidamente atestada/assinada pelo fiscal designado em
portaria;
h) Ao ser constatada desconformidade no processo de medição, esta será remetida ao
fiscal do contrato designado em portaria, que terá o prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis para correção e/ou justificativa; e
i) Os representantes designados pela Administração e pela supervisão contratada,
assinam solidariamente o “Boletim de Medição” que é o documento usado para
justificar a respectiva nota fiscal para pagamento.

6. RESPONSABILIDADES
FISCAL DE CONTRATO e/ou EMPRESA SUPERVISORA CONTRATADA

a) Elaborar BOLETIM DE MEDIÇÃO para pagamentos: Fiscal de Contrato;
b) Controlar quantidade e qualidade em observância ao projeto, para dar suporte a
documentação comprobatória: Empresa Supervisora;
c) Assinar o “Boletim de Medição” solidariamente com os responsáveis pela
Administração e pela contratada: Empresa Supervisora;
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d) Atestar a execução do serviço, assinando no verso de cada nota fiscal, podendo ser
com carimbo ou do próprio punho, desde que o nome seja escrito em letra de
forma, obrigatoriamente: Atribuição exclusiva do Fiscal do Contrato.

7. PROCEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DA MEDIÇÃO DE OBRA
FISCAL DE CONTRATO/SUPERVISORA
É de responsabilidade do Fiscal de Contrato nos processos de medição:
a) Elaborar a medição dos serviços realizados pela contratada executora;
b) Elaborar a memória de cálculo dos serviços medidos;
c) Elaborar relatório fotográfico que evidencie o avanço físico da obra em relação à
medição anterior - 04 (quatro) fotos por página;
d) Elaborar relatório pluviométrico do período de medição; e
e) Apresentar resumo das ocorrências em diário de obra.

É de responsabilidade da supervisora de obras nos processos de medição:
a) Validar, atestar a medição, ratificando e/ou retificando as informações juntamente
com o fiscal de contrato e o engenheiro da empresa contratada. Caso não haja
supervisora, o fiscal do contrato ficará responsável por executar as tarefas da
supervisora;
b) Levantar os quantitativos de campo e subsidiar o fiscal do contrato na elaboração
do documento de Medição Provisória (Anexo IV), contendo as informações básicas
da obra e trecho;
c) Elaborar a curva S atualizada, conforme cronograma do exercício programado; e
d) Elaborar os ensaios requeridos pelo controle de qualidade previsto em projeto, no
Programa de Gestão de Qualidade (PGQ), caso houver, e nas normas técnicas do
DNIT de no mínimo 10% por amostragem, assinados pelo laboratorista e
engenheiro da supervisora;
É de responsabilidade da empresa executora contratada:
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a) Entregar a nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado em Portaria, no
protocolo da SINFRA; e
b) Informar o número do processo da respectiva medição e solicitar a juntada dos
documentos.

8. PADRONIZAÇÃO DA PLANILHA DE MEDIÇÃO - DOCUMENTOS
UTILIZADOS
8.1.

OFÍCIO (Anexo I)
O ofício de abertura deverá ser destinado ao Secretário Adjunto de Obras,

responsável pelo contrato, contendo o período da referente medição.
8.2.

DADOS DO CONTRATO (Anexo II)

Definição:
Planilha contendo as informações do contrato, desde e o processo de origem do
Instrumento Contratual, citando as publicações em diário oficial, referenciando as ordens
de início, paralisação e termos aditivos.

8.3.

BOLETIM DE DESEMPENHO (Anexo III)

Definição:
O boletim de desempenho é de suma importância para que o fiscal avalie a
qualidade instrumental, pessoal e institucional da empresa executora detentora do
contrato, assim visando à qualidade da prestação de serviços, para dar suporte à
documentação comprobatória dos serviços executados.

8.4.

RESUMO DA MEDIÇÃO (Anexo IV)

Definição:
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Os itens presentes na planilha deverão ser integralmente transcritos de acordo com
a proposta da empresa vencedora do contrato, tais como a quantidade contratada e o valor
unitário de cada serviço com seu respectivo código.
No quadro RESUMO deverá conter a quantidade medida no mês de referência, a
quantidade acumulada até a medição anterior, o valor acumulado e o percentual do serviço
total executado.
O resumo da medição deve conter em seu cabeçalho de apresentação, as
informações abaixo relacionadas:
•

Obra;

•

Rodovia/programa;

•

Trecho;

•

Sub-trecho;

•

Referência;

•

Extensão;

•

Ordem de Início Serviço (data da O.I.S);

•

Período da medição simples e acumulado;

•

Número do contrato;

•

Data de assinatura do contrato;

•

Publicação;

•

Número do processo original;

•

Data base do contrato;

•

Prazo de execução;

•

Prazo restante;

•

Valor Contratual P.I;
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•

Valor Acumulado medido P.I;

•

Valor Acumulado programado P.I;

•

Valor Programado próximo mês P.I;

•

Empresa executora se houver;

•

Termo aditivo; e

•

Valor Contratual + aditivo.
O Resumo da medição deverá apresentar em seu rodapé as informações dos

responsáveis pela sua elaboração e validação em caso de empresa supervisora contratada,
detalhando, à esquerda do boletim, o responsável pela empresa e, à direita, informações
sobre o fiscal designado em Portaria.
8.5.

CONTROLE FINANCEIRO (Anexo V)

Definição:
Seguindo as novas orientações, fica estabelecido que a cada medição subsequente
sejam identificados os dados dos pagamentos anteriores a medição corrente, com
informações de protocolo, período de referência da medição, valor em reais, durante o
decorrer da execução do contrato.

8.6.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Anexo VI)

Definição:
Representação gráfica da previsão da execução de um trabalho (obra), na qual se
indicam os prazos e os gastos a serem executados nas diversas fases do projeto. É de
fundamental importância que esta planilha cite todos os valores medidos nos meses
anteriores, apresentando o valor acumulado em relação ao valor do contrato com ou sem
aditivo.

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

12

É obrigatório em sua apresentação discriminar para todo o período o
detalhamento do cronograma previsto (pactuado para o exercício) e o detalhamento do
cronograma realizado.
8.7.

DIAGRAMA LINEAR DOS SERVIÇOS (Anexo VII)

Definição:
Representação gráfica do andamento dos serviços de forma global por grupo de
serviços contratados, demonstrando áreas atacadas e concluídas da obra, executada nas
diversas fases do projeto.
8.8.

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Anexo VIII)

Definição:
A memória de cálculo deverá apresentar (1) o método matemático utilizado para
obter o valor medido a ser pago; (2) cada item medido no mês referente deverá estar
relacionado a uma planilha e (3) os cálculos devem ser claros e seguir o projeto da obra. Ao
medir itens de transporte, deverá ser apresentado croqui georreferenciado do local da
retirada do material até o destino da aplicação. Nos cálculos que envolvem algum tipo de
fator ou taxa, deverá ser comprovado por ensaio de controle tecnológico, a ser entregue
juntamente com a medição.
TIPO DE SERVIÇO

PLANILHAS

OFICIO
DADOS DO CONTRATO
BOLETIM DE DESEMPENHO
RESUMO DE MEDIÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO E
MEMORIA DE CALCULO
PAVIMENTAÇÃO
PLUVIOMETRIA
RELATÓRIO FOTOGRAFICO
DIARIO DE OBRAS
LICENÇA AMBIENTAL

PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL
DE CALCULO

CANTEIRO DE OBRAS
CERCA DE ARAME
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECOMPOSIÇÃO DE CERCA

CROQUI DA JAZIDA
MATERIAL BETUMINOSO
MEIO FIO
LIMPEZA FAIXA DE DOMINIO

REMOÇÃO DE SOLOS
COMPACTAÇÃO DE ATERROS
OAC (1)
OAC (2)
REGULARIZAÇÃO SUB LEITO
SUB BASE E BASE
ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS IMPRIMAÇÃO
TSD-TSS-FOG
DRENO
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PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL
DE CALCULO II

VALETA (1) VEGETAL
VALETA (2) CONCRETO CORTE
VALETA (3) CONCRETO ATERRO
ATERRO
DEFENSA METALICA
PLANTIO DE GRAMA
PAVIMENTO DE CONCRETO
RECOMFORMAÇÃO
CUBAÇÃO APÓS LIMPEZA
SECÇÃO TIPO 20
CALCULO DMT-T
DMT-EV
DMT- TERRAPLANAGEM
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TIPO DE SERVIÇO

PLANILHAS

PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL
DE CALCULO

OFICIO
DADOS DO CONTRATO
BOLETIM DE DESEMPENHO
RESUMO DE MEDIÇÃO
CONTROLE FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MANUTENÇÃO E
DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS
RESTAURAÇÃO
MEMORIA DE CALCULO
PLUVIOMETRIA
RELATÓRIO FOTOGRAFICO
DIARIO DE OBRAS
LICENÇA AMBIENTAL

CROQUI DA JAZIDA
MATERIAL BETUMINOSO
MEIO FIO
LIMPEZA FAIXA DE DOMINIO
LEVANTAMENTO EM CAMPO
REMENDO
OAC (1)
OAC (2)
PINTURA DE LIGAÇÃO
IMPRIMAÇÃO
DRENO
RECOMPOSIÇÃO DE CERCA
ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS REMOÇÃO DE SOLOS

8.9.

PLANILHAS DE APOIO/MEMORIAL
DE CALCULO II

DEFENSA METALICA
TSD-TSS-FOG
VALETA (1) VEGETAL
VALETA (2) CONCRETO CORTE
VALETA (3) CONCRETO ATERRO
PLANTIO DE GRAMA
FREZAGEM

FICHA PLUVIOMÉTRICA (Anexo X)

Definição:
Fica sob a responsabilidade do fiscal/supervisor preencher a ficha indicando as
condições de trabalho e condições meteorológicas, classificando em TEMPO BOM, CHUVA
e IMPRATICÁVEL.
8.10. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Anexo XI)
Definição:
É de caráter obrigatório as medições conterem relatório fotográfico com duas
fotos coloridas por serviço medido, registrando o ponto de início e o final do serviço. Fica
padronizada a apresentação de 4 (quatro) fotos por página, cada qual com legenda,
coordenada (georreferenciado), localização e serviço.
As fotos devem ser apresentadas em arquivo (extensão JPG), para lançamento no
GEOBRAS.
8.11. DIÁRIO DE OBRA (Anexo XII)
Definição:
“Instrumento em meio físico ou eletrônico destinado ao registro de fatos normais
do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços em
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andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive
para as atividades de suas subcontratadas.
Se físico, deverá ter suas páginas numeradas tipograficamente, cada página com
três vias, sendo duas destacáveis.
Se eletrônico, deverá assegurar a integridade dos registros lançados e acesso por
meio de interfaces seguras, contendo “log” para registro de todas as atividades indicando
“quem”; “quando” e o “quê” fez no manuseio do programa e/ou banco de dados”’1.
O Diário de obras é um dos mais importantes documentos da obra. Nele devem
ser descritas, por frente de serviço, todas as atividades desenvolvidas na obra naquele dia.
É também onde são registradas as informações climáticas e se elas prejudicaram
o andamento das atividades. A disponibilidade dos recursos – ou a falta deles – também
devem ser registradas no diário de obras, principalmente os problemas que impedem a
execução dos serviços, tais como a quebra de máquinas e equipamentos. O efetivo da obra,
os dias percorridos do contrato e os dias faltantes para o término da obra devem ser
registrados e acompanhados diariamente.
Deverá conter um campo onde a Gerenciadora contratada pelo Governo do Estado,
registre sua visita e, quando julgar necessário, fazer algum relato sobre a referida obra.
8.12. CÓPIA DA LICENÇA AMBIENTAL (Anexo XIII)
Definição:
“É a autorização oficial para a realização de qualquer empreendimento ou
atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, geralmente depois
de realizado um Estudo de Impacto Ambiental que prova que aquele empreendimento,
operando da forma como está descrito nas condições do estudo, não terá consequências
danosas para o meio ambiente”2.

1
2

Manual Orientativo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia CGE v. 1/2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_ambiental
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A primeira medição deverá estar acompanhada por cópia das licenças ambientais:
Outorga das Águas, Instalação de canteiro e Liberação de jazidas. Caso ocorra mudança da
jazida, a licença deverá ser atualizada.
8.13. ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICOS (Anexo XIV)
Definição:
São ensaios de corpos de prova de resistência3.
Na medição parcial será obrigatório conter, de acordo com o tipo do serviço
realizado, no mínimo 10% dos Ensaios de Controle Tecnológicos especificados na Nota
Técnica nº NTGMT7255917, sem prejuízos as Normas do DNIT quanto à realização de 100%
dos ensaios tecnológicos pela empresa executora.

8.14. MEDIÇÕES ESPECIAIS

Definição:
8.14.1.

MEDIÇÃO DE PROJETOS/ SUPERVISÃO DE OBRAS

a) A conferência da medição de projetos e/ou supervisão de obras fica
condicionada a entrega do objeto pré-estabelecido contratualmente;
b) Os itens da planilha financeira tais como valor unitário e quantidade, deverão
seguir fielmente a planilha da proposta vencedora; e
c) O oficio de abertura deverá conter o número do processo da entrega, seja
relatório, projeto ou estudo.

8.14.2.

MEDIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Para tal contrato, a medição deverá comprovar a origem e o destino do material
especificado no contrato.

3

http://www.ecivilnet.com/dicionario/o-que-e-controle-tecnologico.html
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9. ANEXOS
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9.1.

OFÍCIO (Anexo I)

MEDIÇÃO PROVISÓRIA
Ao Ilmo Sr.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRAS – SUCEO/SINFRA
CUIABÁ/MT

Assunto: XXª (XXXXXXXXXXXXXXXX) Medição Provisória
Ref. I.C. Nº XXX/XXXX/XX/XX

XXª (XXXXXXXXXXXXXXx) Medição Provisória......Período: XX/XX/XXXX a XX/XX/XXX

Cuiabá XX de XXXXXXXXXX de XXXX

Atenciosamente,

Engº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA-XXXXXX/D – RN-XXXXXXXXX
Fiscal Portaria xxx/xxxx

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017
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9.2.

DADOS DO CONTRATO (Anexo II)

Obra:
Rodovia:
Trecho:
Sub-Trecho:
Referência:

xxª(xxxxxxxxxxxxx) Medição Provisória

Ordem de Inicio Serviço:

xxxxx/OIS/n.ºxxxx/xxxx - xx/xx/xxxx

Ordem de Inicio Serviço:

xxxx/OP/n.º xxx/xxxx - xx/xx/xxxx

Ordem de Reinicio Serviço: xxxx/OR/n.ºxxx/xxxx - xx/xx/xxxx

DADOS DO CONTRATO
Rodovia:
Trecho:
Extensão:
Empresa:
Intrumento Contratual:
Processo Original:
Data da Assinatura:
Data da Publicação:
Naturaza dos Serviços:
Prazo Contratual:
Término Previsto:
Ordem de Inicio de Serviço
Ordem de Reinicio Serviço:
Prazo Decorrido do Contrato:
Valor Contratual (PI):
Valor Aditivo (PI):
Valor Medido (Acumulado-PI+A) :
Saldo Contratual (PI+A) :
Atesto e confirmo os dados aqui apresentados e dou fé da veracidade, de acordo
com os valores firmados em contrato
Cuiabá , xx de xxxxxxxxxxxx de xxxx

Eng°. XXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA-XXXXXX/D - RN-XXXXXXXXX
Fiscal Portaria xxx/xxxx

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017
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9.3.

BOLETIM DE DESEMPENHO (Anexo III)

BOLETIM DE DESEMPENHO PARCIAL

FIRMA:
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS - SAOB - SINFRA

CONTRATO:

FISCALIZAÇÃO:

DATA DE ASSINATURA:

Rodovia:

PUBLICAÇÃO D.O.E.:

0

ORDEM DE SERVIÇO
Trecho:

0 ORDEM DE REINICIO

Sub-Trecho:

0 PRAZO CONTRATUAL:

xxxx/OIS/Nºxxx/xxxx-xx/xx/xxxx
xxxx/OR/Nºxxx/xxxx-xx/xx/xxxx

Serviços: Serviços Preliminares ,Terraplenagem, Pavimentação, Obras de Arte
Extensão:

0

Correntes e Obras Complementares

Desempenho relativo aos servições de Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-xxx

Serviços Executados entre 01/02/2017 a 28/02/2017 - xxª Medição
A) Conceito Atribuídos pela Comissão de Fiscalização

ITEM

CONCEITO
Excelente

Bom

Razoável

Fraco

Péssimo

(0,9 à 1,0)

(0,7 à 0,8)

(0,5 à 0,6)

(0,3 à 0,4)

(0 à 0,2)

1) Equipamento

0,8

2) Pessoal

0,8

3) Instalações

0,9

4) Cronograma Físico

0,7

5) Qualidade dos Serviços

0,8

6) Atend. À Fiscalização

0,9

7) Administração da Obra

0,9
Eng°. XXXXXXXXXXXXXXXXX

Local/Data:

CREA-XXXXXX/D - RN-XXXXXXXXX
Responsavel Técnico , Empresa Supervisora xxxxxxxxxxxxx

B) Parecer do Coordenador de SUPERVISÃO
ITEM

Nota N

Pesos P

Produt. NxP

1) Equipamento

0,9

1,50

1,35

2) Pessoal

0,9

1,50

1,35

3) Instalações

0,9

0,50

0,45

8,6

4) Cronograma Físico

0,7

2,00

1,4

10

5) Qualidade dos Serviços

0,9

3,00

2,7

6) Atend. à Fiscalização

0,9

1,00

0,9

7) Administração da Obra

0,9

0,50

0,45

TOTAL

6,1

10,00

8,6

OBSERVAÇÕES:
Local/Data:

C) Visto do Fiscal de Obras designado em portaria Nº xxxxxxxxxx
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DESEMP. PARCIAL =

(NxP)
10

Conceito:

=

Bom

0,86
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9.4.

RESUMO DA MEDIÇÃO (Anexo IV)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA

R E S U M O DE M E D I Ç Ã O

SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS - SAOB - SINFRA
N° Contrato:
Data Assinatura:

Prazo de Execução:

Publicação:
Processo Orig.:

Vr. Contratual PI:

Edital:
xxxx/OIS/Nºxxx/xxxx-xx/xx/xxxx - Ordem de Reinicio: xxxxx/OR/Nºxxx/xxxx-xx/xx/xxxx
Termo Aditivo:

Vr. Termo Aditivo:

Obra:
Rodovia:
Trecho:
Sub-Trecho:
Referência:
Ordem Inicio Serviço:
Período Simples:

516 dias consecutivos

Prazo Restante:
R$

Vr. Contratual + T. Aditivo:
Firma: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

Período Acumulado:
QUANTIDADES

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

CONTRATO

VALOR ACUMULADO

PREÇO UNITÁRIO R$

NESTA

MEDIÇÃO

MEDIDO

MEDIÇÃO

ANTERIOR

ACUMULADO

R$

Eng°. Xxxxxxxxxxxxxxxxx

% EXEC.

Eng°. Xxxxxxxxxxxxxxxxx

CREA-XXXXXX/D - RN-XXXXXXXXX

CREA-XXXXXX/D

Responsavel Técnico , Empresa Supervisora xxxxxxxxxxxxx

9.5.

Fiscal Port. Nº xxx/

CONTROLE FINANCEIRO (Anexo V)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE FINANCEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS - SAOB - SINFRA
CONTRATO

FIRMA:

VALOR CONTRATUAL

ADITAMENTO

R$
RODOVIA

TRECHO:

SERVIÇO

Nº DO

DOC.
REFERENCIA

R$

TOTAL
-

FISCAL

SUB-TRECHO:
PROCESSO

34.647.580,02

Vr. Acum. Medido PI:

R$

O . I . SERVIÇO

Eng°.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PERÍODO DA MEDIÇÃO

MEDIÇÕES P.I.

P RAZO DIAS CORRIDOS

0

PERIODO

MEDIÇÕES REAJUST.

ACUMULADO

PERIODO

ACUMULADO

SALDO PREÇOS INICIAIS

TOTAL

0,00

xxxxxxx/xxxx

1º Medição xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx

0

0

-

-

-

-

-

0,00

xxxxxx/xxxx

2º Medição xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx

0

0

-

-

-

-

-

0,00

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017
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9.6.

CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO (Anexo VI)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra:

Nº Contrato:

Valor Contratual + Aditivo:

Rodovia:

Data Assinatura:

Prazo:

Trecho:

Publicação:

Firma:

Sub-trecho:

Processo Orig.:

INICIO: 19/10/2012

MÊS/ANO

TÉRMINO: 28/09/2016

DIAS CORRIDOS

01/06/16 a 30/06/16

SERVIÇO

01/07/16 a 31/07/16

30 / 1351
PS

01/08/16 a 31/08/16

31 / 1382
VALOR R$

PS

VALOR R$

PS

5,79%

425.527,20

6,57%

483.066,75

2,19%

161.305,39

6,83%

PAVIMENTAÇÃO

2,58%

240.791,72

8,45%

787.698,64

4,09%

381.514,91

1,23%

114.992,09

0,00%

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

0,28%

28.003,78

3,76%

374.130,97

0,30%

29.962,45

4,93%

489.975,44

2,00%

OBRAS COMPLEMENTARES

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

6,17%

25.228,87

0,00%

SINALIZAÇÃO

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

0,00%

-

0,00%

-

15,21%

FATURAMENTO SIMPLES

REALIZADO
PREVISTO

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)

-

-

24,27%

1474

221.198,14

VALOR R$

0,00%

502.031,81
198.931,78
-

0,00%

-

27,62%

1,47%

5,51%

3,59%

3,52%

3,31%

57,42%

62,94%

66,53%

70,05%

73,36%

251.758,52

34ª

422.380,21

35ª

1.587.356,81

36ª

1.033.190,42

37ª

1.012.699,93

38ª

952.722,11

MP

16.529.164,06

MP

18.116.520,87

MP

19.149.711,29

MP

20.162.411,22

MP

21.115.133,33

1,47%

5,51%

4,37%

3,63%

3,63%

57,42%

62,94%

67,31%

70,94%

74,56%

FATURAMENTO ACUMULADO

9.7.

138.646,31

0,00%

31/10/16

PS

153.584,71

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)

-

VALOR R$

2,09%

FATURAMENTO ACUMULADO

0,00%

PS

TERRAPLENAGEM

FATURAMENTO SIMPLES

-

VALOR R$

31 /

0,00%

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)

0,00%

01/10/16 a

30 / 1443

SERVIÇOS PRELIMINARES

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)

-

01/09/16 a 30/09/16

31 / 1413

422.380,21

1.587.356,81

1.257.840,96

1.043.978,41

1.043.978,40

16.529.164,06

18.116.520,87

19.374.361,83

20.418.340,24

21.462.318,64

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS (Anexo VII)
GOVERNO DO ESTADO DE M ATO GROSSO

DIAGRAMA LINEAR DE SERVIÇOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS - SAOB - SINFRA

Rodovia:
Trecho:
Sub-Trecho:
Extensão:

RODOVIA - xxx POSIÇÃO :xx/xx/xxxx
LEGENDA
TSD
Imprimação
Base
Sub-Base

CAM PINÁPOLIS

Terraplenagem
3.405+0,00

OAC - Drenagem

2000

1750

1686

1450

1237

617

0+0,00

B
R
1
5
8

Recuperação Abiental
Sinalização

Previsão de Conclusão: 00/01/1900
ATACADO

CONCLUÍDO

S E R V I Ç O S

8
0
QUILOM ETRAGEM - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - 0
400
ESTAQUEAM ENTO- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - -

16

24

32

40

48

56

64

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

68
3400
Atacado

Concluído

TERRAPLENAGEM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(%)
97,25

(%)
97,25

SUB-BASE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

76,69

76,69

BASE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

72,84

72,84

IM PRIM AÇÃO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

78,97

78,97

REVESTIM ENTO - (TSD)- - - - - - - - - - - - - -

78,69

78,69

OBRAS DE ARTES CORRENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - -

89,78

89,78

DRENAGEM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

82,26

82,26

OBRAS COM PLEM ENTARES- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

96,27

96,27

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

94,74

94,74

Engº xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Engº xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CREA-XXXXXX/D - RN-XXXXXXXXX
Responsavel Técnico , Empresa Supervisora xxxxxxxxxxxxx

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

Fiscal Port. Nº xxx/xxxx/xxxx
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9.8.

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Anexo VIII) EX: DRENAGEM
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA
PLANILHA PARA CÁLCULO
DRENAGEM SUPERFICIAL
STC-03 / SZC-04

Obra:
Rodovia:
Trecho:
Sub Trecho:
Referencia:
Ordem de serviço:
ESTACAS
FRAC.
FINAL

INICIAL

FRAC.

EXTENSÃO
(m)

LADO
EDA-01

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
EDA-02
DAR 02

OBSERVAÇÃO

DED-01

2269 +
2380 +
736 +

0,00
0,00
0,00

2.276 +
2.385 +
746 +

0,00
0,00
0,00

140,00
100,00
200,00

LD
LD
LD

SARJETA TRIANGULAR - STC-03
SARJETA TRIANGULAR - STC-03
SARJETA TRIANGULAR - STC-03

2380 +

0,00

2.385 +

0,00

100,00

LE

SARJETA TRIANGULAR - STC-03

TOTAL

540,00

Eng°. Xxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA-xxxxxx/x - RN-xxxxxxxxxxx
Fiscal Portaria xxx/xxxx

9.9.

MEMÓRIA DE CÁLCULO (Anexo VIII) EX: TRASNPORTE DRENAGEM
ESTADO DE MATO GROSSO

PLANILHA DE TRANSPORTE-DRENAGEM

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA-SINFRA
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS - SAOB - SINFRA
Serviço:

Obras de Arte Correntes

Rodovia:

0

Sub Trecho:

0

Extensão :
Código

Discriminação

M aterial

Unid

Quant

Fator

Unid

P e s o T ra ns

DM T1
(km)

DM T2
(km)

OBS

M T ra ns 1

M T ra ns 2

T r.L.B A S .R o d.
Ñ P av.

T r.L.C .R o d. Ñ
P av.

T r.C .B A S .R o d.
P av.

T r. C . R o d. P a v .

DRENAGEM

Valeta de Proteção de Corte c/ revst. Concreto - VPC 03 AC/BC
Valeta de Proteção de Aterro c/ revest. Concreto - VPA 03 AC/BC

cimento

m

0,00

0,0377

t

0,000

35

720

-

-

cimento

m

0,00

0,0345

t

0,000

35

720

-

-

2 S 04 500 57

Dreno Longitudinal Prof. p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC

cimento

m

0,00

0,0106

t

0,000

35

720

-

-

2 S 04 501 52

Dreno Longitudinal Prof. p/ corte em rocha - DPR 02 - AC/BC
Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 01 - AC/BC
Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC
Sarjeta triangular de concreto STC 04 - AC/BC
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC
Meio Fio de Concreto - MFC 03 - AC/BC
Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02 AC/BC
Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 AC/BC
Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 - AC/BC
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC
Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC
Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC
Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC
Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC
Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC
Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC
Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC

cimento

m

0,00

0,0106

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,0421

t

0,000

35

720

-

-

cimento

m

540,00

0,0178

t

0,000

35

720

-

cimento

m

0,00

0,0146

t

0,000

35

720

-

cimento

m

2200,00

0,0205

t

45,100

35

720

cimento

m

0,00

0,0146

t

0,000

35

720

-

-

cimento

m

0,00

0,0131

t

0,000

35

720

-

-

cimento

m

0,00

0,0370

t

0,000

35

720

-

-

cimento

m

0,00

0,0448

t

0,000

35

720

-

-

cimento

m

0,00

0,7210

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,5400

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,0248

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,0297

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,0378

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,1239

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,1474

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,0826

t

0,000

35

720

-

-

cimento

unid

0,00

0,1080

t

0,000

35

720

-

-

areia

m

0,00

0,1137

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,1047

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,0143

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,0143

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,2176

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

540,00

0,0921

t

49,734

35

0

areia

m

0,00

0,0753

t

0,000

35

0

areia

m

2200,00

0,1060

t

233,200

35

0

areia

m

0,00

0,0753

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,0701

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,1911

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,2316

t

0,000

35

0

-

-

areia

m

0,00

0,3725

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

2,7900

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,1283

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,1535

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,1953

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,4550

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,5414

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,4269

t

0,000

35

0

-

-

areia

unid

0,00

0,5580

t

0,000

35

0

-

-

2 S 04 400 53
2 S 04 401 53

2 S 04 502 51
2 S 04 900 53
2 S 04 900 54
2 S 04 901 51
2 S 04 901 52
2 S 04 910 53
2 S 04 940 52
2 S 04 941 52
2 S 04 941 83
2 S 04 930 53
2 S 04 991 51
2 S 04 942 51
2 S 04 942 52
2 S 04 950 61
2 S 04 950 62
2 S 04 950 71
2 S 04 950 99

2 S 04 400 53
2 S 04 401 53
2 S 04 500 57
2 S 04 501 52
2 S 04 502 51
2 S 04 900 53
2 S 04 900 54
2 S 04 901 51
2 S 04 901 52
2 S 04 910 53
2 S 04 940 52
2 S 04 941 52
2 S 04 941 83
2 S 04 930 53
2 S 04 991 51
2 S 04 942 51
2 S 04 942 52
2 S 04 950 61
2 S 04 950 62
2 S 04 950 71
2 S 04 950 99

Valeta de Proteção de Corte c/ revst. Concreto - VPC 03 AC/BC
Valeta de Proteção de Aterro c/ revest. Concreto - VPA 03 AC/BC
Dreno Longitudinal Prof. p/ corte em solo - DPS 07 - AC/BC
Dreno Longitudinal Prof. p/ corte em rocha - DPR 02 - AC/BC
Boca saída p/ dreno longitudinal prof. BSD 01 - AC/BC
Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - AC/BC
Sarjeta triangular de concreto STC 04 - AC/BC
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - AC/BC
Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - AC/BC
Meio Fio de Concreto - MFC 03 - AC/BC
Descida d'água tipo rápido - canal retang. - DAR 02 AC/BC
Descida d'água aterros em degraus - arm - DAD 02 AC/BC
Descida d'água cortes em degraus - DCD 03 - AC/BC
Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - AC/BC
Tampa concr. p/caixa colet. (4 nervuras) - TCC 01 - AC/BC
Entrada d'água - EDA 01 - AC/BC
Entrada d'água - EDA 02 - AC/BC
Dissipador de energia - DES 01 - AC/PC
Dissipador de energia - DES 02 - AC/PC
Dissipador de energia - DEB 01 - AC/BC/PC
Dissipador de energia - DED 01 - AC/BC

Eng°. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CREA-xxxxxx/x - RN-xxxxxxxxxxxx
Fiscal Portaria xxx/xxxx
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1.578,500

1.740,690
8.162,000

1.578,500

32.472,000

32.472,000

-

38.871,770

21.733,480
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9.10. FICHA PLUVIOMÉTRICA (Anexo IX)

GRÁFICO DE CONTROLE PLUVIOMÉTRICO
NOVA XAVANTINA-CAMPINÁPOLIS- MT 251
PERÍODO: fevereiro 2017
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9.11. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (Anexo X)
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9.12.

ENSAIOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS (Anexo XIII)
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VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS
EM LABORATORIO

VERIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

SOLOS

EM PISTA

VERIFICAÇÕES

1 ensaio p/cada 800 m³
1 ensaio p/cada 800 m³
Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³
Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³
Min. 5 amostra p/cada 1.200 m³

Ensaio de limite de plast. (camada final)
Ensaio de ISC/CBR (PI-camada final)>=6%
Ensaio de umidade higroscópica
massa especifica apar. Seca (corpo aterro)
Grau de compactação (corpo aterro)

Controle geométrico (largura - trena)

durante a jornada de trabalho (dia)

durante a jornada de trabalho (dia)

1 ensaio p/cada 800 m³

Ensaio do limite de liquidez(camada final)

Controle geométrico (topografia)

1 ensaio p/cada 800 m³

Ensaio de granulometria (camada final)

Min. 5 amostra p/cada 800 m³

1 ensaio p/cada 200 m³

Ensaio de compactação PI (camada final)

Grau de compactação (camada final)

1 ensaio p/cada 10.000 m³

Ensaio de ISC/CBR (PN-corpo ater.)

Min. 5 amostra p/cada 800 m³

1 ensaio p/cada 10.000 m³

Ensaio de plasticidade (corpo ater.)

massa especifica apar. Seca (camada final)

1 ensaio p/cada 10.000 m³

Ensaio de limite de liquidez (corpo ater.)

Min. 5 amostra p/cada 800 m³

1 ensaio p/cada 10.000 m³

Ensaio de granulometria (corpo ater.)

Ensaio de umidade higroscópica

1 ensaio p/cada 1.000 m³

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)

Ensaio de compactação PN (corpo ater.)

TIPO DE SERVIÇO

calcular

ME 092/94 e 037/94

ME 052/94 ou 088/94

calcular

ME 092/94 e 037/94

ME 052/94 ou 088/94

ME 049/94 (B)

ME 082/94

ME 122/94

ME 080/94

ME 129/94 (B)

ME 049/94 (A)

ME 082/94

ME 122/94

ME 080/94

ME 129/94 (A)

ESPECIFICAÇÃO

Obs. : Corpo de aterro camada no mínimo igual a 10 cm e máximo igual a 30 cm / Camada final (últimos 60 cm) mínimo igual a 10 cm e máximo igual a 20 cm.
O executante deve informar previamente a fiscalização, a quantidade de ensaios e determinações que pretende realizar.
Medidos em m³, segundo a Nota de Serviço e a seção transversal projetada.
Compactação das camadas do corpo de aterro (100% PN) e compactação das camadas finais de aterro (100% PI) (método: "média das áreas").

EM PISTA

DISCRIMINAÇÃO

60 cm-camada
final

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

corpo de aterro

60 cm-camada
final

corpo de aterro

CRITÉRIO

de 0 a 0,30 m positivo

eixo e bordas ± 4 cm (projeto)

min. 100% (laboratorio)

anotar valor

tolerância + 2% da ótima

min. 100% (laboratorio)

anotar valor

tolerância + 2% da ótima

melhor CBR expansão <=2%

anotar valor

anotar valor

anotar valor

anotar valor

CBR>2% expansão <=4%

anotar valor

anotar valor

anotar valor

anotar valor

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
TERRAPLENAGEM ATERROS( NORMA DNIT 108 / 2009 - ES )

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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a cada 100 m de pista
a cada 100 m de pista
a cada 100 m de pista

durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)

Ensaio de umidade higroscópica
Massa específica aparente seca
Grau de compactação

Controle geométrico (topografia)
Controle geométrico (largura - trena)

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 400 m de pista

Ensaio de compactação (PI)
Ensaio de granulometria
Ensaio de limite de liquidez
Ensaio de plasticidade
Ensaio de ISC/CBR (PI)

TIPO DE SERVIÇO

VERIFICAÇÕES

ME 052/94 ou 088/94
ME 092/94 ou 036/94
calcular

ME 080/94
ME 122/94
ME 082/94
ME 129/94 (B ou A)
ME 049/94 (B ou A)

ESPECIFICAÇÃO

CRITÉRIO

eixo e bordas ± 4 cm (do projeto)
de 0 a 0,30 m positivo

tolerância + 2% da ótima
anotar valor
mínimo 100% do laboratório

anotar valor
anotar valor
anotar valor
anotar valor

Medição em m3. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Obs.:
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista(compactação).
O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

VERIFICAÇÃO DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

VERIFICAÇÃO
DOS INSUMOS
EM
LABORATORIO

EM PISTA
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EM PISTA

SOLOS

DISCRIMINAÇÃO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
REFORÇO DO SUBLEITO( NORMA DNIT 138 / 2010 - ES )

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO

31

a cada 100 m de pista
a cada 100 m de pista
a cada 100 m de pista

durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)

Ensaio de umidade higroscópica
Massa específica aparente seca
Grau de compactação

Controle geométrico (topografia)
Controle geométrico (largura - trena)

ME 052/94 ou 088/94
ME 092/94 ou 036/94
calcular

ME 129/94 (B)
ME 080/94
ME 122/94
ME 082/94
ME 049/94 (B)

ESPECIFICAÇÃO

eixo e bordas ± 3 cm (do projeto)
de 0 a 10 cm positivo

tolerância + 2% da ótima
anotar valor
mínimo 100% do laboratório

anotar valor
grão < = 76 mm
anotar valor
anotar valor

CRITÉRIO

Medição em m2. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Obs.:
Espessura igual a 20 cm.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 1.250 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista.
O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 400 m de pista

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)

Ensaio de compactação (PI)
Ensaio de granulometria
Ensaio do limite de liquidez
Ensaio do limite de plasticidade
Ensaio de ISC/CBR (PI)

TIPO DE SERVIÇO

VERIFICAÇÕES

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO( NORMA DNIT 137 / 2010 - ES )

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇO

VERIFICAÇ
ÃO DOS
INSUMOS
EM
LABORATO

VERIFICAÇÃO DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

SOLOS

EM PISTA
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EM PISTA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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VERIFICAÇÃO
DOS INSUMOS
EM
LABORATORIO

VERIFICAÇÃ
O DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 200 m de pista
1 ensaio p/cada 400 m de pista

a cada 100 m de pista
a cada 100 m de pista
a cada 100 m de pista

durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)

Ensaio de umidade higroscópica
Massa específica aparente seca
Grau de compactação

Controle geométrico (topografia)
Controle geométrico (largura - trena)

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)

Ensaio de compactação (PI)
Ensaio de granulometria
Ensaio do limite de liquidez
Ensaio de limite de plasticidade
Ensaio de ISC/CBR (PI)
Solos lateríticos

TIPO DE SERVIÇO

VERIFICAÇÕES

ME 052/94 ou 088/94
ME 092/94 ou 036/94
calcular

ME 129/94 (B ou A)
ME 080/94
ME 122/94
ME 082/94
ME 049/94 (B ou A)
ME 029/94

ESPECIFICAÇÃO

± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
de 0 a 10 cm positivo

tolerância + 2% da ótima
anotar valor
mínimo 100% do laboratório

anotar valor
IG=0; retido na # 10 mat. Duro
anotar valor
anotar valor
CBR>=20; expansão <=1%
IG ≠ 0; Expansão >1% e < 10%; melhor CBR expansão <=1%

CRITÉRIO

Medição em m3. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Obs.:
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista(compactação).
O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

SOLOS

EM PISTA

EM PISTA

DISCRIMINAÇÃO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE( NORMA DNIT 139 / 2010 - ES )

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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2 amostras / jornada de trabalho (dia)
1 ensaio para cada 100 m de pista
1 ensaio para cada 100 m de pista
1 ensaio para cada 100 m de pista
durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)

Taxa de agregado adicional (quando houver
agregado pétreo)

Ensaio de umidade higroscópica
Massa específica aparente seca
Grau de compactação

Controle geométrico (topografia)
Controle geométrico (largura - trena)
Determinação das deflexões características
conforme definidas em projeto

TIPO DE SERVIÇO
FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
Ensaio de granulometria do agregado (quando 1 ensaio por mês
houver agregado pétreo)
Ensaio de desgaste "Los Angeles" (quando
1 ensaio por mês
houver agregado pétreo)
Ensaio de durabilidade (quando houver
1 ensaio por mês
agregado pétreo)
Ensaio do índice de forma (quando houver
1 ensaio por mês
agregado pétreo)
Ensaio de Compactação (modificado)
1 ensaio para cada 200 m de pista
Ensaio de granulometria (solo ou mistura)
1 ensaio para cada 200 m de pista
Ensaio do limite de liquidez (solo ou mistura)
1 ensaio para cada 200 m de pista
Ensaio de limite de plasticidade (solo ou mistura) 1 ensaio para cada 200 m de pista
Ensaio de ISC/CBR (modificado)
1 ensaio para cada 400 m de pista
% que passa # 200

ESPECIFICAÇÃO
ME 083/98

CRITÉRIO

ME 052/94 ou ME 088/94
ME 092/94 ou ME 036/94
calcular

± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
de 0 a 10 cm positivo
a cada 20,0 m alternando entre faixas (a
cada 40,0 m na mesma faixa)

tolerância ± 2% da ótima
anotar valor
mínimo 100% do laboratório

-2% a +1% da ótima
IG=0; retido na #10 mat.duro
fração passante pen. 40 < 25%
fração passante pen. 40 < 6%
>60% p/ N<5x10^6 e >80% p/ N>5x10^6
< que 2/3 da % que passa #40

ME 129/94
ME 080/94
ME 122/94
ME 082/94
ME 049/94
Pesagens em bandejas

valor mínimo > 0,5

valor máximo < 50%

ME 086/94

ME 089/94

ME 035/98

Obs.: 0 acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus e liso-vibratorio. Imprimar imediatamente após a sua liberação pelos controles de execução.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m2, devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle em pista (compactação)
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.
Medição em M3. - Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO
PRODUTO

VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM
LABORATORIO

USINA OU
MISTURA EM
PISTA
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EM PISTA

MATERIAIS

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
BASE ESTALIBIZADA GRANULOMETRICAMENTE( NORMA DNIT 141 / 2010 - ES )
VERIFICAÇÕES
DISCRIMINAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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VERIFICAÇÃO DOS
INSUMOS EM
LABORATORIO

VERIFICAÇÃ
O DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²
1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²
1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²

1 ensaio p/dia de trabalho

1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²
1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²
1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²
antes da aplicação do cimento
depois da aplicação do cimento

Ensaio do limite de liquidez
Ensaio de indice de plasticidade
Ensaio de ISC/CBR

Agregado retido na peneira # 10
Ensaio de determinação de finura cimento
Cimento

Ensaio de umidade higroscópica
Massa específica aparente seca
Grau de compactação
Determinação do grau de pulverização
Verificação da qtde. de cimento incorporada

Controle geométrico (topografia)
durante a jornada de trabalho (dia)
Controle geométrico (largura - trena)
durante a jornada de trabalho (dia)
Controle geométrico (espessura da camada)
Determinação das deflexões características
conforme definidas em projeto

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²
1 ensaio / 100m de pista ou 5 ensaios / 4.000 m²

TIPO DE SERVIÇO
Ensaio de Compactação do solo cimento
Ensaio de granulometria

ESPECIFICAÇÃO
ME 129/94 C
ME 080/94

CRITÉRIO
umidade ótima δ (laboratório)
%max.passa pen.200<=50% IG=0 60% em
peso < 4,8 mm( #n°4)

ME 052/94 ou 088/94
ME 092/94 ou 036/94
calcular

ABNT NBR NM 76/98
EM036/95 NBR5732/91
NBR5735/91

ME 122/94
ME 082/94
ME 44/94 C

± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
de 0 a 10 cm positivo
10 cm < e < 20 cm
a cada 20,0 m alternando entre faixas (a
cada 40,0 m na mesma faixa)

tolerancia ± 2% da otima
anotar valor
mínimo 100% do laboratório
60% em peso < 4,8 mm(#n°4)
massa espec.apar.max.

fração passante pen. 40 < 25%
fração passante pen. 40 < 6%
CBR>=80; expansão <=0,5%; penetração de
12,7 mm(0,5 polegada)
particulas duras e duráveis
Residuo ret.pen.200 (0,075 mm)<=15%
2 a 4% em peso

Obs.: Mistura projetada de solo-cimento e água - deve ser deixada solta (enleirada) para curar, por um período mínimo de 72 horas.
Para pistas de extensão limitada, com área de até 4.000 m², devem ser coletadas pelo menos 5 amostras, para execução do controle dos insumos.
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo
um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.
Medição em M3. - Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Solos e cimento

USINA OU
MISTURA EM
PISTA

EM PISTA

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO ( NORMA DNIT 142 / 2010 - ES )
VERIFICAÇÕES
DISCRIMINAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM LABORATORIO

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
1 ensaio por jornada de trabalho
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.

1 ensaio para cada 900 m³
Uma determinação em cada subtrecho homogêneo,
com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2
de pista
Uma determinação em cada subtrecho homogêneo,
com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2
de pista
Uma determinação em cada subtrecho homogêneo,
com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2
de pista
Uma determinação em cada subtrecho homogêneo,
com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2
de pista
Uma determinação em cada subtrecho homogêneo,
com no mínimo uma determinação a cada 3.500 m2
de pista
2 amostras / jornada de trabalho (dia)
a cada 500 m² de camada acabada
a cada 250 m² ou antes da compactação
a cada 500 m² de camada acabada.
a cada 500 m² de camada acabada.
durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)

TIPO DE SERVIÇO
Ensaio de granulometria (agregado)
Ensaio de desgaste "Los Angeles" (agregado)
Ensaio de durabilidade (agregado)

ESPECIFICAÇÃO
ME 083/98
ME 035/98
ME 089/94

CRITÉRIO

Ensaio do índice de forma (agregado)
Ensaio de Compactação (PI)

Ensaio de granulometria (mistura)

Ensaio do limite de liquidez (mistura)

Ensaio de limite de plasticidade (mistura)

Ensaio de ISC/CBR (PI)

Taxa de agregado adicional
Ensaio de granulometria (mistura)
Ensaio de umidade higroscópica
Massa específica aparente seca
Grau de compactação

Controle geométrico (topografia)
Controle geométrico (largura - trena)
Controle geométrico (espessura do corte)
Determinação das deflexões características
conforme definidas em projeto

Pesagens em bandejas
ME 080/94
ME 088/94
ME 092/94 ou ME 036/94
calcular

ME 049/94

ME 082/94

ME 122/94

ME 080/94

ME 086/94
ME 129/94

± 10% da esp. de projeto (eixo/bordas)
de 0 a 10 cm positivo
tolerância + 1,0 cm (projeto)
a cada 20,0 m alternando entre faixas (a cada 40,0 m
na mesma faixa)

+- 15% da taxa (projeto)
IG=0; retido na #10 mat.duro
desvio da umidade em relação a ótima -2,0% a +1,0%
anotar valor
mínimo 100% do laboratório

> projeto

fração passante pen. 40 < 6%

fração passante pen. 40 < 25%

Parâmetro de controle e ajuste da produção

valor máximo < 50%
5 ciclos - Solução Sulfato de Sódio < 20%
5 ciclos - Solução Sulfato de Magn. < 30%
valor mínimo > 0,5
-2% a +1% da ótima

Medição em m . Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
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Obs. :A superfície da camada de base com adição de brita deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de lama
e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto e previamente aprovada pela Fiscalização.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante, caso a mesma apresente-se suja
O número e a frequência de determinações correspondentes aos diversos ensaios para controle tecnológico da execução e do produto devem ser estabelecidos segundo
um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97.

MATERIAIS

PISTA

PISTA

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
RECICLAGEM DE SUB-BASE OU BASE COM ADIÇÃO DE BRITA E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO
VERIFICAÇÕES
DISCRIMINAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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Ligante Asfáltico

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

VERIFICAÇÃO
DA PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
1 ensaio para cada 100 t
1 ensaio para cada 100 t
1 por carga

mín 6 ensaios p/cada 4.000 m² pista
mín 1 ensaio p/cada 4.000 m² pista

durante a jornada de trabalho (dia)

TIPO DE SERVIÇO
Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol
Ensaio do ponto de fulgor
Certificado, tipo, procedência, quantidade,
distância de transporte

ESPECIFICAÇÃO
ME 004/94
ABNT NBR 5765/2004
CM-30 OU CM-70

CRITÉRIO
curva viscosidade x temperatura(20 a 60s)
valor máximo < 38°C
Nota Fiscal de todo carregamento que chegar
à obra

Taxa de aplicação do ligante
Temperatura de aplicação do ligante
Tempo de exposição da base imprimada

Controle da largura (m) com trena

> ao projeto

método da bandeja
ME 004/94

média aritmética das larguras

tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto
espalhamento com valores entre 20 a 60 SSF
máximo de 30 dias

Obs. :
A taxa de aplicação é da ordem 0,8 l/m² a 1,6 l/m² .
A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 hs., devendo ser determinada experimentalmente no canteiro da obra.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico, a pista pode ser levemente umedecida.
O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.
O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97
Medição em Kg ou l/m² pela média aritmética dos valores medidos na pista. Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte do asfalto diluido efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

EM PISTA

PISTA

VERIFICAÇÃO
DOS INSUMOS
EM
LABORATORIO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL ( NORMA DNIT 144/ 2010 - ES )
VERIFICAÇÕES
DISCRIMINAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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Ligante Asfáltico

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

VERIFICAÇÃO
DA PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 por carga

mín 6 amost. p/cada 4.000 m² pista
mín 1 amost. p/cada 4.000 m² pista

durante a jornada de trabalho (dia)

TIPO DE SERVIÇO
Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C
Ensaio de resíduo por evaporação
Ensaio de peneiramento
Certificado, tipo, procedência, quantidade,
distância de transporte

ESPECIFICAÇÃO
ME 004/94
ABNT - BR 14376/2007
ME 005/95

CRITÉRIO
valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)
valor mínimo > 62%
material retido pen. 0,82mm - max. 0,1%
Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à
obra

Taxa de aplicação do ligante
Temperatura de aplicação do ligante
Taxa recomendada

Controle da largura (m) com trena

> ao projeto

método da bandeja
ME 004/94

média aritmética das larguras

tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto
espalhamento com valores entre 20 a 100 SSF
0,3 a 0,4 l/m² (residual)

Obs. :
O ligante asfáltico não pode ser distribuido a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva, quando a superficie apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico. Antes da aplicação do ligante asfáltico em bases de solo-cimento ou concreto, esta deve ser umedecida.
Antes da aplicação , a emulsão deve ser diluida na proporação 1:1 com água a fim de garantir a uniformidade na distribuição desta taxa residual. Taxa de emulsão diluída é de 0,8 a 1,0 l/m².
O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.
O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97
Medição em Kg ou l/m² pela média aritmética dos valores medidos na pista em ton. .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O transporte de emulsão efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

EM PISTA

PISTA

VERIFICAÇÃO
DOS INSUMOS
EM
LABORATORIO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
PINTURA DE LIGAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL ( NORMA DNIT 145/ 2010 - ES )
VERIFICAÇÕES
DISCRIMINAÇÃO

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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DISCRIMINAÇÃO

1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio para cada 900 m³
1 ensaio por jornada de trabalho
1 ensaio para cada 100 t
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 por carga
mín 6 amost. p/cada 3.000 m² pista
no espargidor antes da aplicação na pista
mín 6 amost. p/cada 3.000 m² pista

durante a jornada de trabalho (dia)

Ensaio de desgaste "Los Angeles"
Ensaio de adesividade
Ensaio de durabilidade
Ensaio do índice de forma
Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)
Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C
Ensaio de resíduo por evaporação
Ensaio de peneiramento
Certificado, tipo, procedência, quantidade,
distância de transporte

Taxa de aplicação do ligante

Temperatura de aplicação do ligante

Taxa de aplicação do agregado

Controle da largura (m) com trena

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
1 ensaio por jornada de trabalho

TIPO DE SERVIÇO

Ensaio de granulometria do agregado

> ao projeto

método da bandeja

ME 004/94

método da bandeja

ME 035/98
ME 078/98 e ME 79/98
ME 089/94
ME 086/94
ME 054/97
ME 004/94
ABNT - BR 14376/2007
ME 005/95

ME 083/98

ESPECIFICAÇÃO

média aritmética das larguras

tolerância= + 1,5kg/m²

espalhamento com valores entre 20 a 100 SSF

tolerância= + 0,2l/m² do valor do projeto

mat. ret. pen. 0,82mm - max. 0,1%
Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à
obra

valor máximo < 50%
controle do dope químico
valor máximo < 12%
valor mínimo > 0,5
valor mínimo > 55%
valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)

CRITÉRIO

O transporte de emulsão efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97
Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista em ton. .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

O número e a frequência de determinações da taxa de aplicação do ligante devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -

O espargidor deve ser provido de dispositivo de aquecimento, tacômetro, calibradores de pressão, e termômetros, bem como espargidor manual, e dispositivo de ajuste vertical e de largura.

Obs. : O ligante asfáltico não pode ser distribuido a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva, quando a superficie apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
Varrer a superfície da base com vassoura antes da aplicação do ligante asfáltico. Antes da aplicação do ligante asfáltico em bases de solo-cimento ou concreto, esta deve ser umedecida.
As quantidades ou taxas de aplicação de ligante asfáltico e de espalhamento de agregados devem ser fixadas em projeto e ajustadas no campo no início dos serviços.
Recomendações de taxas: Ligante asfáltico 1ªcamada de 1,2 a 1,3 kg/m² - 2ª camada de 1,2 a 1,3 kg/m² - Agregado pétreo 1ª camada de 20 a 25 kg/m² - 2ª camada de 10 a 12 kg/m² .

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

VERIFICAÇÃO DOS
INSUMOS EM
LABORATORIO

EM PISTA

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

PISTA

EMULSÃO
RR-2C

Agregados

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM LIGANTE ASFÁLTICO ( NORMA DNIT 147/ 2010 - ES )
VERIFICAÇÕES

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio/jornada de 8 hrs.
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 por carga
1 ensaio p/cada 700 m² de pista
1 ensaio p/cada 700 m² de pista
3 corpos prova/jorn. 8 hrs.
3 corpos prova/jorn. 8 hrs.
durante a jornada de 8 hrs.
mínimo 5 amostras/jorn.trabalho

Ensaio de durabilidade
Ensaio do índice de forma

Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)
Ensaio de penetração a 25° C
Ensaio de ponto de fulgor
Ensaio de ponto de amolecimento
Ensaio de espuma
Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte

Ensaio de extração (teor de ligante)

Ensaio de extração (granulometria da mistura)

Ensaio de Estabilidade Marshal
Ensaio resist.tração p/compr.diametral a 25°C
Controle da temperatura

Controle do grau de compactação

medidores de irregularidade

durante a jornada de trabalho (dia)

1 ensaio por mês ou variação apar.

Ensaio de adesividade

Controle da largura (m) com trena
Controle da espessura da camada
Acabamento longitudinal da superfície

1 ensaio por mês ou variação apar.

Ensaio de desgaste "Los Angeles"

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
2 ensaios/jornada de 8 hrs.

Ensaio de granulometria do agregado

TIPO DE SERVIÇO

VERIFICAÇÕES

valor mínimo > 55%

valor máximo < 12%
valor mínimo > 0,5

controle do dope químico

valor máximo < 50%

CRITÉRIO

valor minimo > 97% e valor máximo < 101%

valor mínimo > 500 kg
valor mínimo > 0,70 Mpa
agregado(silo), ligante(usina), da mistura (na saída) + 5°C

faixa de trabalho com tolerâncias

tolerância + 0,3%

não exceder + 5 cm
média aritmética das larguras
brocas rotativas ou nivelam. variação de + 5% do projeto
PRO 164/94 e PRO 182/94 QI<35 contagem/km IRI<2,7

brocas rotativas

ME 043/94
ME 138/94

ME 083/94

ME 053/94

valor mínimo = 235°C
valor mínimo = 60°C e máximo = 85°C
não deve espumar
CAP 30/45, 50/70, 85/100 Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra

ME 054/97
ME 155/10
ME 148/94
ABNT NBR 6560

ME 089/94
ME 086/94

ME 078/98 e ME 79/98

ME 035/98

ME 083/98

ESPECIFICAÇÃO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
CONCRETO ASFÁLTICO ( NORMA DNIT 031/ 2006 - ES )

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

Medição em ton., pela média aritmética dos valores medidos na pista .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.
O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.

A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

Obs.: O Concreto Asfáltico (CA), pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização, reforço de pavimento. Composição: Agregado mineral, material de enchimento, cimento asfáltico
O CA não pode ser distribuído, quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.
Deve ser utilizado o Método Marshall DNER-ME 043/94.

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
NA MISTURA

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS
EM LABORATORIO

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇO

AGREGADOS

LIGANTE
ASFÁLTICO
CAP

EM PISTA

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

EM PISTA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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DISCRIMINAÇÃO

Ensaio resist.tração p/compr.diametral a 25°C mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.
Controle da temperatura
mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.

mínimo 5 amostras/jorn.trabalho

mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.

Ensaio de Estabilidade Marshal

Controle da espessura da camada
Temperatura de compactação (°C)

Ensaio de extração (granulometria da mistura) mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.

durante a jornada de trabalho (dia)

ME 138/94

mín. de 5 amostras/jornada 8 hrs.

Ensaio de extração (teor de ligante)

mínimo 5 amostras/jorn.trabalho

ME 043/94

1 ensaio/jornada de 8 hrs.
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 por carga

Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)
Ensaio de penetração a 25° C
Ensaio de ponto de fulgor
Ensaio de ponto de amolecimento
Ensaio de espuma
Ensaio de recuperação elástica a 25°C
Certificado, tipo, procedência, quantidade,
distância de transporte

Controle da largura (m) com trena

ME 083/94

1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.

Ensaio de durabilidade
Ensaio do índice de forma

Controle do grau de compactação

ME 053/94

1 ensaio por mês ou variação apar.

média aritmética das larguras

valor mínimo > 0,70 Mpa
agregado(silo), ligante(usina), da mistura (na
saída) + 5°C
valor minimo > 97% e valor máximo < 101%

valor mínimo > 500 kg

faixa de trabalho com tolerâncias

tolerância + 0,3%

valor mínimo = 235°C
valor mínimo = 60°C e máximo = 85°C
não deve espumar
valor mínimo = 85%
Nota Fiscal de todo carregamento que chegar
à obra

valor mínimo > 55%

valor máximo < 12%
valor mínimo > 0,5

controle do dope químico

valor máximo < 50%

CRITÉRIO

brocas rotativas ou nivelam. variação de + 5% do projeto
DNIT 031/06
140°C + 3°C para cada 1% de polímero

não exceder + 5 cm

brocas rotativas

ME 382
CAP 30/45, 50/70, 85/100

ME 054/97
ME 155/10
ME 148/94
ABNT NBR 6560

ME 089/94
ME 086/94

ME 078/98 e ME 79/98

ME 035/98

1 ensaio por mês ou variação apar.

Ensaio de adesividade

ME 083/98

ESPECIFICAÇÃO

Ensaio de desgaste "Los Angeles"

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)
2 ensaios/jornada de 8 hrs.

TIPO DE SERVIÇO

Ensaio de granulometria do agregado

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Medição em ton., pela média aritmética dos valores medidos na pista .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.
Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97 (subseção 7.4 desta Norma).

A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada.
O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -

A faixa a ser usada deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

Acabamento longitudinal da superfície
medidores de irregularidade
PRO 164/94 e PRO 182/94 QI<35 contagem/km IRI<2,7
Obs. : O Concreto Asfáltico (CA), pode ser empregado como revestimento, camada de ligação (binder), base, regularização, reforço de pavimento. (Agregado mineral, material de enchimento, cimento asfáltico)
O CA não pode ser distribuído, quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.
Deve ser utilizado o Método Marshall DNER-ME 043/94.

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
NA MISTURA

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS EM
LABORATORIO

EM USINA
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EM PISTA

ASFÁLTICO
POLIMERO

AGREGADOS

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLIMERO ( NORMA DNIT 385/ 1999 - ES )
VERIFICAÇÕES

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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DISCRIMINAÇÃO

1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio para cada 900 m³
1 ensaio p/jornada 8 hrs. Trabalho
1 ensaio para cada 100 t
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 por carga
min. 5 amostras /jornada 8 hrs
min. 5 amostras /jornada 8 hrs
3 corpos prova /jornada 8 hrs

mínimo 5 amostras/jorn.trabalho
durante a jornada de trabalho (dia)

Ensaio de durabilidade

Ensaio do índice de forma
Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)
Ensaio de viscosidade Saybolt-Furol a 50°C
Ensaio de resíduo por evaporação
Ensaio de peneiramento
Certificado, tipo, procedência, quantidade,
distância de transporte

Ensaio de extração (teor de ligante)

Ensaio de extração (granulometria)

Controle do grau de compactação
Controle da largura (m) com trena

brocas rotativas ou nivelam. variação de + 10% do projeto
PRO 164/94 e PRO 182/94 QI<35 contagem/km IRI<2,7

valor minimo > 97% e valor máximo < 101%
média aritmética das larguras

valor mínimo >250 kg (75 golpes) e valor mínimo
>150 kg (50 golpes)

faixa de trabalho com tolerâncias (ver tabelas)

tolerância + 0,3% (do projeto)

mat. ret. pen. 0,82mm - max. 0,1%
Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à
obra

valor mínimo > 0,5
valor mínimo > 55%
valores entre 20 a 100 SSF (melhor viscosidade)

valor máximo < 12%

controle do dope químico

valor máximo < 50%

CRITÉRIO

Acabamento longitudinal da superfície

brocas rotativas
não exceder + 5 cm

ME 083/94
ME 107/94

ME 053/94

ME 086/94
ME 054/97
ME 004/94
ABNT - BR 14376/2007
ME 005/95

ME 089/94

ME 078/98 e ME 79/98

ME 035/98

ME 083/98

ESPECIFICAÇÃO

Controle da espessura da camada
medidores de irregularidade

1 ensaio por mês ou variação apar.

Ensaio de adesividade

Ensaio de estabilidade Marshall

1 ensaio por mês ou variação apar.

Ensaio de desgaste "Los Angeles"

FREQUÊNCIA
2 ensaios por jornada de 8 hrs trabalho

TIPO DE SERVIÇO

Ensaio de granulometria do agregado

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

elaborado de acordo com os preceitos da norma DNER-PRO 277/97 (subseção 7.4 desta Norma).
Medição em m³, pela média aritmética dos valores medidos na pista .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

O número e a frequência de determinações dos ensaios deve ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização, -

A superfície subjacente deve estar limpa e pintada ou imprimada. A viscosidade da emulsão no inicio da mistura deve ser de 85 a 95 SSF (ME 004/94).

Obs.: O PMF(Pré-misturado a Frio) pode ser empregado como revestimento, regularização, reforço e restauração do pavimento. (Agregado mineral, material de enchimento, emulsão asfáltica).
O PMF não pode ser distribuido quando a temperatura for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.
Deve ser utilizado o Método Marshall Modificado DNER-ME 107/94. Vazios, Estabilidade e Fluencia, ver tabela 3, anexo. Energia de compactação conforme projeto.
A faixa a ser usada, deve ser aquela cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura da camada. A fração retida entre as peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total.

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS
EM LABORATORIO

EM PISTA

Nº da revisão: 03 | revista em: 27/07/2017

PISTA

EMULSÃO
ASFÁLTICA
RM-2C

Agregados

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
SERVIÇO
PRÉ-MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO CATIONICA CONVENCIONAL ( NORMA DNIT 153/ 2010 - ES )
VERIFICAÇÕES

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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VERIFICAÇÕES

1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio por mês ou variação apar.
1 ensaio/jornada de 8 hrs.
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 ensaio por carga
1 por carga
min. 1 amostra p/segmento de aplicação
min. 1 amostra p/segmento de aplicação

durante a jornada de trabalho (dia)
durante a jornada de trabalho (dia)

Ensaio de adesividade

Ensaio de durabilidade

Ensaio do índice de forma
Ensaio do equivalente de areia (agreg.miúdo)
Ensaio de visc. Saybolt-Furol a 50° C
Ensaio de resíduo
Recuperação elástica a 25°C, 20 cm
Ensaio de peneiramento
Certificado, tipo, procedência, quantidade, distância de transporte

Ensaio de extração (teor de ligante)

Ensaio de extração (granulometria)

Controle da largura (m) com trena

Acabamento da superfície

Controle de espessura da camada

1 ensaio/jornada de 8 hrs.

Ensaio de desgaste "Los Angeles"

FREQUÊNCIA (CONSTRUTORA)

Ensaio de granulometria do agregado

TIPO DE SERVIÇO

não exceder + 5 cm

Soxhlet ASTM-D-2172

Soxhlet ASTM-D-2172

ME 086/94
ME 054/97
ABNT NBR 581/71
ABNT NBR 6568/84
DNIT 130/10 ME
ME 005/95
EAMP (ISSA - A 143)

ME 089/94

ME 078/98 e ME 79/98

ME 035/98

ME 083/98

ESPECIFICAÇÃO

variação de + 10% do projeto

visual

média aritmética das larguras

faixa de trabalho com tolerância

tolerância + 0,3% (do projeto)

valor mínimo > 0,5
valor mínimo > 55%
depende do tipo da emulsão
depende do tipo da emulsão
depende do tipo da emulsão
material retido pen. 0,82mm - max. 0,1%
Nota Fiscal de todo carregamento que chegar à obra

valor máximo < 12%

controle do dope químico

valor máximo < 50%

O transporte de emulsão e agregados efetivamente aplicado deve ser medido com base na distância entre o fornecedor e o canteiro de serviço.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem ás prescrições desta Norma. Todo serviço incorreto ou mal executado deve ser corrigido.

O número e a frequência de determinações dos ensaios devem ser estabelecidos segundo um plano de amostragem aprovado pela fiscalização - SINFRA, elaborado de acordo com os preceitos de qualidade da gestora da malha rodoviária estadual.
Medição em m², pela média aritmética dos valores medidos na pista .Não devem ser considerados quantitativos de serviço superiores aos indicados no projeto.

A superfície subjacente deve estar limpa.

A quantidade de emulsão efetivamente aplicada é obtida através da média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas.

CRITÉRIO

PLANO DE VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DA GESTÃO DA QUALIDADE - NORMA DNIT 011/2004-PRO (GESTÃO DA QUALIDADE EM OBRAS RODOVIÁRIAS)
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA POR POLÍMERO ( NORMA DNIT 035/ 2004 - ES )

Obs. : O micro revestimento a frio com emulsão modificada por polímero, consiste na associação de agregado, material de enchimento (filler), emulsão asfáltica modificada por polímero to tipo SBS, água, aditivos se
necessários, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. Empregado como camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora e antiderrapante.
O MRF não pode ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dia de chuva.

VERIFICAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
NA MISTURA

VERIFICAÇÃO
DO PRODUTO

VERIFICAÇÃO DOS INSUMOS
EM LABORATORIO

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇO

AGREGADOS

ASFALTO
POLÍMERO

EM USINA
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EXECUÇÃO
EM PISTA

OBRA:
RODOVIA:
TRECHO:
SUB-TRECHO:
EXTENSÃO :
CONTRATO
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