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5.2. Plano de Ataque das Obras 

5.2.1. Cronograma do contrato  
 

Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

CT GUAVIRITUBA E LR TALAMANCA                                       

CANTEIRO DE OBRAS- IMPLANTAÇÃO 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CANTEIRO DE OBRAS - MANUTENÇÃO 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DE OBRAS 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

PLANO DE GEST SÓCIO EDUCAT E COMUNICAÇÃO 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 

PROJETO PADRÃO CONVIAS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO CET 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA ( * | ** | *** )                                     

EXEC DE CONDUTO MND Ø1000MM TUBO CRAVADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE DE NEW JERSEY ENTRE POÇOS 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNECIMENTO DE NEW JERSEY 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

AP.OP. ÀS INTERV. DE MONIT.TRÂNSITO 0,00% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 

HIDROJAT ALTA PRESSÃO COMB C SUC A VACUO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

TELEVISIONAMENTO DE REDE COL ESG(C/PDA) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 
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Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA (* | ** | *** )                                     

EXECUÇÃO COLETOR TR ESGOTO VCA Ø400MM 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO COLETOR TR ESGOTO VCA Ø600MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

ACRÉSCIMO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50% 

CARGA E DESCARGA - ROCHA(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

TAXA DE DESCARTE DE BOTA FORA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO REDE COL ESGOTO VCA Ø200MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNECIMENTO DE TUBO JEPB PVC Ø200MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNECIMENTO DE TUBO JEPB PVC Ø400MM 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNECIMENTO DE TUBO JEPB CA Ø600MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

FORNECIMENTO TAMPÃO FOFO Ø900MM 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.PAVIM. ASFALTICA(A) 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 

LEVANTAM.SARJETAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.GUIAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ASSENTAM.GUIAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNEC.GUIAS 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CONSTRUCAO SARJETAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXEC.FRES.PAVIM.ASFALT.DE 501 A 2000M2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

MOB.EQU/EQUIP.P/EX.FRES.PAV.ASF.ATE 50KM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRAULICO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

BASE DE MACADAME BETUMINOSO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

IMPRIMACAO LIGANTE(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

BINDER(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 

BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO4%BGTC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXEC DE CONDUTO MND Ø400MM TUBO CRAVADO 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXEC DE CONDUTO MND Ø500MM TUBO CRAVADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

EXEC DE CONDUTO MND Ø600MM TUBO CRAVADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 
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Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
INTERLIGAÇÕES COLETOR TRONCO GUAVIRITUBA ( * 
| ** | *** | ****)                                     

INTERLIGAÇÃO PV 06 VCA Ø200MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERLIGAÇÃO PV 12 VCA Ø300MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERLIGAÇÃO PV 30 VCA Ø300MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERLIGAÇÃO PV 16 MND Ø300MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERLIGAÇÃO PV 22 MND Ø300MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INTERLIGAÇÃO PV 23 MND Ø300MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.PAVIM.ASFALTICA(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.SARJETAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.GUIAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ASSENTAM.GUIAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNEC.GUIAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CONSTRUCAO SARJETAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXEC.FRES.PAVIM.ASFALT.DE 501 A 2000M2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MOB.EQU/EQUIP.P/EX.FRES.PAV.ASF.ATE 50KM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRAULICO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BASE DE MACADAME BETUMINOSO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IMPRIMACAO LIGANTE(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BINDER(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO4%BGTC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

AP.OP.ÀS INTERV. DE MONIT.TRÂNSITO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HIDROJAT ALTA PRESSÃO COMB C SUC A VACUO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 

TELEVISIONAMENTO DE REDE COL ESG(C/PDA) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 
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Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
LINHA DE RECALQUE DA EEE TALAMANCA ( * | ** )                                     

EXECUÇÃO LINHA RECALQUE  VCA Ø710MM 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ACRÉSCIMO PARA ESCAVAÇÃO EM ROCHA 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CARGA E DESCARGA - ROCHA(A) 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TAXA DE DESCARTE DE BOTA FORA 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNECIMENTO DE MAT - LINHA RECALQUE 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MONTAGEM DE MAT - LINHA DE RECALQUE 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.PAVIM.ASFALTICA(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.SARJETAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LEVANTAM.GUIAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ASSENTAM.GUIAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNEC.GUIAS 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CONSTRUCAO SARJETAS(A) 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MOB.EQU/EQUIP.P/EX.FRES.PAV.ASF.ATE 50KM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXEC.FRES.PAVIM.ASFALT.ACIMA DE 2000M2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRAULICO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BASE DE MACADAME BETUMINOSO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IMPRIMACAO LIGANTE(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BINDER(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CONCRETO PARA FECHAMENTO DE VALAS(A) 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(A) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50% 50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO4%BGTC 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO LINHA RECALQUE  MND Ø710MM 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO LINHA RECALQUE  MND Ø800MM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA-PROF.=3,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA-PROF=5,40M 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE VENTOSA-PROF.=2,00M 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE VENTOSA-PROF.=4,80M 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Descrição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

LINHA DE RECALQUE DA EEE TALAMANCA ( * | ** )     

FORNECIMENTO DE MATERIAIS - DESCARGA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS - VENTOSA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MONTAGEM DE MATERIAIS DESCARGA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MONTAGEM DE MATERIAIS VENTOSA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EXECUÇÃO DE CAIXA DE TRANSIÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

AP.OP.ÀS INTERV. DE MONIT.TRÂNSITO 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HIDROJAT ALTA PRESSÃO COMB C SUC A VACUO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TELEVISIONAMENTO DE REDE COL ESG(C/PDA) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

TOTAL 0,97% 8,26% 14,20% 13,39% 7,16% 5,28% 4,44% 4,44% 4,16% 4,97% 2,25% 4,39% 3,65% 3,41% 8,27% 8,27% 0,63% 1,84% 

 

Licenças e Autorizações Simbologia 
Alvará da CETESB * 
TPOV e AEO (CONVIAS E CET) ** 
Termo de Posse (Faixa de servidão) *** 
Autorizações DAEE **** 

 

Tabela 3 – Cronogramas do contrato com respectiva legenda. 
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montag

Operaç
veicula

Serviço

Trabalh

P

ção  

ção de equip
gem e desm

ção de equip
ar em vias e c

os em instala

hos em altur

PROCESSO / 

pamentos de
ontagem) 

pamentos pe
caminhos 

ações elétrica

ra 

ATIVIDADES

 içamento (e

sados móve

as 

S 

envolve 

is e deslocam

Sote
Des
Que
Exp
Que
Tom
Esm

mento Atro
Tom
Coli
Cho
 
Que
Que
Des

PERIGOS

erramento 
smoronamen
eda de solo o
osição agent

eda de carga
mbamento do
magamento 
opelamento 

mbamento 
isões 

oque elétrico

eda de pesso
eda de mate
sabamento d

S / RISCOS 

nto 
ou rocha 
tes químicos

a 
o equipame

o 

oas 
riais 

de estrutura 

103 

s 

nto 



 
 

 

 

1.5

A iden
correçã

 

 

 

5. Identi

ntificação d
ão/mitigação

Inspeções 

Ocorrência

Atividades 
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ento de Nã

to de Não-C

mitigação; 

ão-Conform

e 

as De Não

Não-Confor

ico (obra) 

a; 

egrado de Q
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o são adequ
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o atendime

pela legisla

Os caminh

durante tod

trava mec

sustentar a

Os equipam

qualificado

operador fo

A presenç

assentos d
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