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EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 002/2019 

DE 17 DE ABRIL DE 2019 
 
 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DECORRENTE DE 
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA VITÓRIO CAPONI 
E RUA ERVINO REICHERT. 
 
 

                                   ABEL GRAVE, Prefeito de Ibirubá-RS, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com o disposto na Lei Complementar 
n.º 159/2018 e 160/2018, torna público o presente Edital para fins de COBRANÇA DE 
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, relativa a obra de Pavimentação Poliédrica, na Rua Vitório 
Caponi e Rua Ervino Reichert. 

 
I- MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

A obra de Pavimentação Poliédrica, com pedras irregulares, de 749,46 m², na Rua Vitório 
Caponi, trecho compreendido entre a Rua Flores da Cunha até o final da pavimentação poliédrica 
da Rua João Thiesen, bairro Santa Helena e 558,25 m² na Rua Ervino Reichert, trecho entre a Rua 
Rui Barbosa e a Rua Mircilo Cervieri, Bairro Floresta, deverá apresentar a seguinte descrição: 
 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

A marcação das cotas e a locação da estrada, bem como a instalação de sinalização vertical 
e placas indicativas com o nome das ruas, serão de responsabilidade do município de Ibirubá. 

A empresa vencedora da licitação deverá providenciar a colocação de uma placa de obra de 
acordo com modelo e padrão fornecidos pelo Município. 

 
MICRO-DRENAGEM 

A drenagem da pavimentação será superficial, pela sarjeta, com escoamento em valas e 
canalizações existentes. 

 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Deverá seguir o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 
“Sinalização Vertical de Regulamentação” – Volume I, CONTRAN/DENATRAN, publicado por 
meio da resolução n° 180, de 26/05/2005 e “Sinalização Vertical de Advertência” - Volume II, 
CONTRAN/DENATRAN, publicado por meio da resolução n° 243, de 22/06/2007.  

Os postes de aço galvanizado, para as placas indicativas com o nome da localidade e para as 
placas de regulamentação e advertência , deverão ser fixadas ao solo em cave, escavada no local, 
sendo este envolvido e protegido por concreto fck 15 Mpa, com profundidade mínima de 0,50 m, 
abaixo do nível do piso do passeio público acabado. Deverão ficar a uma distância de 0,30 m do 
alinhamento do meio fio. 
Placas de regulamentação R1 –  “ PARADA OBRIGATÓRIA ”:  

Placa em chapa galvanizada nº 16 (1,52mm) – fundo pintado em preto fosco – frente com 
película semi-refletiva. Tamanho L=21cm (50cm x 50cm) fixadas em poste de aço galvanizado com 
3,00m de comprimento, diâmetro de 2” e parede de tubo com e= 2,75mm. 
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Placas de regulamentação R19 – “VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA” – 40 Km/h:  

Placa em chapa galvanizada nº 16 (1,52mm)  - fundo pintado em preto fosco - frente com 
película semi-refletiva. Tamanho D= 50 cm, fixadas em poste de aço galvanizado com 3,00 m de 
comprimento, diâmetro de 2” e parede do tubo com e= 2,75 mm. 
Placas Indicativa do Nome da rua: 

Placa em chapa galvanizada nº 16 (1,52mm)  - Dimensões 25cm x 40 cm, fixadas em poste 
de aço galvanizado com 3,00 m de comprimento, diâmetro de 2” e parede do tubo com e= 2,75 mm. 

 
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 
- na Rua Vitório Caponi e João Thiesen: 

As pedras irregulares devem ser de basalto, demonstrando uma distribuição uniforme dos 
materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou decomposição. Devem ter a 
forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensão dessa face deve 
ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar compreendidas 
dentro dos seguintes limites. 

a) Deve ficar retida em um anel de 8 cm de diâmetro; 
b) Deve passar em um anel de 18 cm de diâmetro. 
Os meio fios são elementos de contenção e proteção das bordas do calçamento constituídos 

por peças de pedra (basalto) com formato aproximadamente retangular e com as seguintes 
dimensões minímas: 

Piso: 0,12 m 
Altura: 0,30 m 
Comprimento: 0,45 m 

- na Rua Ervino Reichert: 
As pedras irregulares devem ser de basalto, demonstrando uma distribuição uniforme dos 

materiais constituintes e não apresentar sinais de desagregação ou decomposição. Devem ter a 
forma de poliedros de quatro a oito faces com a superior plana. A maior dimensão dessa face deve 
ser menor do que a altura da pedra quando assentada e suas medidas devem estar compreendidas 
dentro dos seguintes limites. 

a) Deve ficar retida em um anel de 8 cm de diâmetro; 
b) Deve passar em um anel de 18 cm de diâmetro. 
Os meio fios serão de concreto e terão dimensões mínimas de 30 cm de altura, a base de 15 

cm, a parte superior 13 cm e o comprimento de 100 cm. Nas esquinas serão utilizados meio-fios 
curvos. 

 
PREPARO DO SUBLEITO 

a) Quando necessária a conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, greides 
e alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente pelo aporte de material, 
ou pela escarificação, patrolagem e compactação do subleito existente, evitando-se cortes. 

b) Onde o subleito não apresentar condições favoráveis à compactação como: baixo 
suporte, material saturado, etc., este deverá ser removido e substituído por material selecionado de 
modo a se obter um bom suporte. 

c)        O perfil transversal do subleito deverá conformar rampas de 4% para greide (perfil 
projeto longitudinal) de até 3%. Para greide acima de 3% essa inclinação transversal poderá ser 
reduzida para 3%. 

d) Deverá ser executada superelevação da plataforma em curvas horizontais, utilizando-
se a taxa máxima de 4% e comprimento fictício de transição, antes do início da curva, de 30 m para 
distribuição da superelevação. 
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e)        Nos bordos da terraplenagem deverão ser executadas valetas de pé de corte de modo 
a dar escoamento às águas superficiais. 

f) A compactação, quando o material for granular, poderá ser feita com rolo liso 
estático ou vibratório. Quando o material for argila a compactação deverá ser feita com rolo pé de 
carneiro, ou, na falta deste, por sucessivas passagens de caminhão carregado. 

g) Eventuais manobras do equipamento de compactação que impliquem em variações 
direcionais prejudiciais, deverão se processar fora da área de compactação. 

h) Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação, ou onde seu emprego não 
for recomendável, a compactação requerida será feita com compactadores portáteis, manuais ou 
mecânicos. 

 
ABERTURA DAS VALAS PARA O ASSENTAMENTO DOS MEIO-FIOS LATERAIS 

Concluída a regularização e estando o leito conformando, com a seção e o perfil de projetos, 
serão assentados os meio fios laterais. 

a)        Para o assentamento dos meio-fios deverá ser abertas manualmente, valas 
longitudinais localizadas nos bordos da plataforma, com profundidade compatível com a dimensão 
das peças. 

b) A marcação da vala será feita topograficamente, obedecendo ao alinhamento, perfil e 
dimensões estabelecidas no projeto. 

c)        O material resultante da escavação deverá ser depositado na lateral, fora da 
plataforma. 

 
ASSENTAMENTO DOS MEIO-FIOS LATERAIS  
- na Rua Vitório Caponi e João Thiesen: 

Serão assentados 210,16 metros lineares de meio fios de pedra basalto ao longo da obra a 
ser pavimentada. 

a) Os meio-fios laterais de contenção serão assentados no fundo das valas. 
b) Os topos dos meio-fios deverão ficar no nível do subleito preparado e coincidente 

com a superfície do revestimento. O fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado. Para 
corrigir o recalque produzido pelo apiloamento poderá ser utilizado o material da própria vala que 
será, por sua vez, apiloado. A operação deverá ser repetida até atingir o nível desejado. 

c) O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, deverá ser feito com o mesmo 
material da escavação, fortemente apiloado com soquetes não muito pesados para não desalinhar as 
peças. 
- na Rua Ervino Reichert: 

a) Os meio-fios laterais de contenção serão assentados no fundo das valas e suas arestas 
superiores perfeitamente alinhadas. 

b) Os topos dos meio-fios deverão ficar 0,15 m acima da superfície do revestimento. O 
fundo das valas deverá ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo 
apiloamento poderá ser utilizado o material da própria vala que será, pôr sua vez, apiloado. A 
operação deverá ser repetida até atingir o nível desejado. 

c) O enchimento lateral das valas, para firmar as peças, deverá ser feito com o mesmo 
material da escavação, fortemente apiloado com soquetes não muito pesados para não desalinhar as 
peças. 

d)     Será feito o rebaixamento dos meios-fios para o acesso de deficientes físicos, nas 
esquinas. 
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CONTENÇÃO LATERAL 
 
- na Rua Vitório Caponi e João Thiesen: Após a colocação dos meio-fios, onde não existir os 
muros das residências, será executada na parte externa, a contenção lateral, de acordo com os 
seguintes padrões. 

a)        Esta consiste na recolocação do material proveniente da escavação, na parte externa 
dos cordões. Esse solo deverá ser compactado com soquetes manuais ou pela passagem do rolo 
compressor, quando da fase final da compactação da pedra. 

b) A contenção, depois de concluída, deve coincidir com as superfícies do revestimento. 
 
- na Rua Ervino Reichert: Após a colocação dos meio-fios será executada na parte externa, 
correspondente aos passeios, a contenção lateral, de acordo com os seguintes padrões. 

a) Esta consiste na colocação de solo do próprio local, formando um triângulo de altura: 
0,15 m e base 1,00 m, colocado atrás dos cordões. Esse solo deverá ser compactado com soquetes 
manuais ou pela passagem do rolo compressor, quando da fase final da compactação da pedra. 

b) A contenção, depois de concluída, deve coincidir com as superfícies do revestimento. 
 
EXECUÇÃO DO COLCHÃO DE ARGILA 
 
- na Rua Vitório Caponi e João Thiesen: Concluída a contenção lateral, será espalhada sobre o 
subleito compactado, uma camada de solo argiloso devendo ser executada como segue: 

a)        Esta camada de solo argiloso, será espalhada manualmente e terá espessura de 0,15 
cm, com finalidade de corrigir pequenos defeitos do subleito. 

b)      O material deverá ser obtido nas proximidades, devendo ser material limpo, sem 
matéria orgânica ou mistura qualquer. 
 
- na Rua Ervino Reichert: Concluída a contenção lateral, será espalhada sobre o subleito 
compactado, uma camada de solo argiloso devendo ser executada como segue: 

a) Esta camada será espalhada manualmente e deve atingir uma espessura mínima de 
0,20 m, coincidente com a superfície de projeto do calçamento. 

b) O colchão de solo argiloso terá espessura variável entre 0,20 m e 0,30 m, com 
finalidade de corrigir pequenos defeitos do subleito. 

 
ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR 

a)      Sobre o colchão de argila o encarregado fará o piqueteamento dos panos, com 
espaçamento de 1 metro no sentido transversal e de 4 a 5 metros no sentido longitudinal, de modo a 
conformar o perfil projetado. Assim, as linhas mestras formam um retículado facilitando o trabalho 
de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do projeto. Nessa marcação o 
encarregado verifica a declividade transversal e longitudinal e, o caso das curvas, a superelevação. 

b)       Concluída a marcação segue-se o assentamento das pedras que é feito pôr cravação, 
com faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravação, feita com auxílio de 
martelo, as pedras deverão ficar bem entrelaçadas e unidas, de modo que coincidam as juntas 
vizinhas e se garanta um perfeito travamento. Não são admissíveis pedras soltas, sem contato direto 
com as adjacentes, nem travamento feito com lascas, que terão apenas a função de preencher os 
vazios entre as pedras já travadas. 
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REJUNTAMENTO 

Concluído o assentamento das pedras, processa-se o rejuntamento. 
Para isso, espana-se manualmente sobre a superfície do calçamento uma camada de 

aproximadamente 2,0 cm de pó de pedra brita. Após, com o auxílio de rodos e vassouras, 
movimenta-se o material, de forma a facilitar a penetração entre os vazios, removendo-se o excesso. 
 
COMPACTAÇÃO 

Após a conclusão do rejuntamento, inicia-se a compactação com rolo compressor liso de 3 
rodas ou do tipo tandem de porte médio, com peso mínimo de 10 t, ou ainda rolo vibratório. 

a) O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executá-lo em 
meia pista. Não deve haver qualquer circulação de veículos sobre o mesmo durante a obra, sendo 
imprescindível à existência de desvios que permitam a passagem fora das pistas. Somente após a 
rolagem final ele estará apto a receber tráfego, tanto de animais como de veículos automotores. 

b) A rolagem deverá ser uniforme, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em 
tangente, e dos bordos interno para externo nos trechos em curvas. 

c) A rolagem deverá ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha 
metade de faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, ou seja, que não se observe 
nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo. 

d) Quaisquer irregularidade ou depressões que venham a surgir durante a compactação, 
deverão ser corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adição de material 
no colchão e em quantidades adequadas à completa correção do defeito. 

e) Na ocorrência individualizada de pedras soltas, essas deverão ser substituídas pôr 
peças maiores, cravadas com auxílio de soquete manual. 

f) Para a conclusão da compactação deverá ser espalhada sobre a superfície do 
rolamento, nova camada de material de rejuntamento de aproximadamente 3 cm para a rolagem 
final. O material que ficar pôr excesso será retirado pela ação do trajeto e das chuvas. 

 
CONCLUSÃO 

A obra será considerada concluída depois de inspecionada, testada, atendendo o fim a que 
foi destinada, e aprovada pelos órgãos competentes.         

 
II- DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
 

È entendimento entre os experts em avaliação coletiva de imóveis urbanos para fins de 
cobrança de tributos que levam em conta o valor venal dos imóveis, como o Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU e a Contribuição de Melhoria (diferença entre o valor “antes” e “depois” 
da obra) que, no caso de calçamento/pavimentação de vias públicas, o benefício tem peso efetivo 
apenas para os imóveis diretamente atingidos, sendo inexpressiva a valorização dos imóveis 
contíguos e do entorno. 

Em razão disso, para fins de cobrança da Contribuição de Melhoria resultante da execução 
da obra mencionada do exórdio deste Edital, serão considerados somente os imóveis com testada 
para o trecho pavimentado, nas ruas, a saber: 
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RUA ERVINO REICHERT 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO PROPRIETÁRIO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO IDEAL 

(m²) 

1 Rua Rui Barbosa, 252, esq. com a Rua 
Ervino Reichert ROMEU REICHERT 335,45 

2 Rua Ervino Reichert,  82 ROMEU REICHERT 449,95 
3 Rua Ervino Reichert,  66 ROMEU REICHERT 464,54 
4 Rua Ervino Reichert,  s/n GUILHERME CARLOS WAYHS 481,44 

5 Rua Ervino Reichert,  40 GUILHERME CARLOS WAYHS 498,34 

6 Rua Ervino Reichert,  s/n GUILHERME CARLOS WAYHS 350,00 

7 Rua Rui Barbosa, 228, esq. com a Rua 
Ervino Reichert EVERTON KUMM 14.930,50 

RUA VITORIO CAPONI / RUA JOÃO THIESEN 

8 Rua João Thiesen, 3 LIANI MARTINS DE CHAVES 141,10 

9 Rua João Thiesen, 1, esq. com a Rua 
Vitorio Caponi PAULO ALEX DA ROCHA 129,46 

10 Rua Vitorio Caponi, esq. com a Rua João 
Thiesen, 1 PAULO ALEX DA ROCHA 129,46 

11 Rua Vitorio Caponi, 372 SEMILDA MARIA FRITZEN 
KRAMMES 203,18 

12 Rua Vitorio Caponi, 382 LIAMARA APARECIDA CAPONI 360,50 
13 Rua Vitorio Caponi, 400 JOANA AUGUSTA PIRES DA ROCHA 166,09 
14 Rua Vitorio Caponi, 404 LUIS CARLOS P. DA TRINDADE 157,44 
15 Rua Vitorio Caponi, 414 ANGELICA LOPES DE MELO 171,41 
16 Rua Vitorio Caponi, 424 ANDERSON DERLI HOPPE 159,83 
17 Rua Vitorio Caponi, s/n, encravado JOÃO ARI DA SILVA MACHADO 209,95 
18 Rua Vitorio Caponi, 434 PAULO BENDER 515,67 
19 Rua Vitorio Caponi, 448 ADEMIR VALDECIR WILSMANN 424,09 
20 Rua Vitorio Caponi, 454 SIDENEI ANTONIO SAUER 403,20 

21 Rua Vitorio Caponi, 460 CARLOS ANDRÉ CAVALHEIRO 
FREITAS 382,42 

22 Rua Vitorio Caponi, 484 PAULO BENDER 504,10 
23 Rua Vitorio Caponi, 761 LOTARIO LICKS 5.765,67 
26 Rua João Thiesen, 2 JADIR SANTOS DA ROSA 340,25 

 
III- APURAÇÃO DO VALOR BÁSICO INICIAL DO M²: 
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       Ibirubá-RS, 17 de abril de 2019. 

 
 
                                    Abel Grave, 
                                                     Prefeito. 
Registre-se. Publique-se. 
 
Valdir Olavo Lagemann, 
Secretário da Administração e Planejamento. 

RUA ERVINO REICHERT 

Nº DE 
ORDEM ENDEREÇO 

ÁREA ou 
FRAÇÃO 

IDEAL (M²) 

VALOR VENAL  DO 
TERRENO-R$ 

VALOR  DO 
M² - R$ 

1 Rua Rui Barbosa, 252, esq. com a Rua 
Ervino Reichert 335,45 51.242,85 152,76 

2 Rua Ervino Reichert,  82 449,95 49.988,14 111,10 
3 Rua Ervino Reichert,  66 464,54 51.609,05 111,10 
4 Rua Ervino Reichert,  s/n 481,44 53.486,59 111,10 

5 Rua Ervino Reichert,  40 498,34 55.364,13 111,10 

6 Rua Ervino Reichert,  s/n 350,00 42.772,39 122,21 

7 Rua Rui Barbosa, 228, esq. com a Rua 
Ervino Reichert 14.930,50 497.620,67 33,33 

RUA VITORIO CAPONI / RUA JOÃO THIESEN 

8 Rua João Thiesen, 3 141,10 10.424,41 73,88 

9 Rua João Thiesen, 1, esq. com a Rua 
Vitorio Caponi 129,46 15.820,89 122,21 

10 Rua Vitorio Caponi, esq. com a Rua João 
Thiesen, 1 129,46 15.820,89 122,21 

11 Rua Vitorio Caponi, 372 203,18 23.983,51 118,04 
12 Rua Vitorio Caponi, 382 360,50 45.056,83 124,98 
13 Rua Vitorio Caponi, 400 166,09 23.065,15 138,87 
14 Rua Vitorio Caponi, 404 157,44 21.863,91 138,87 
15 Rua Vitorio Caponi, 414 171,41 23.803,95 138,87 
16 Rua Vitorio Caponi, 424 159,83 22.195,82 138,87 
17 Rua Vitorio Caponi, s/n, encravado 209,95 15.613,06 74,37 
18 Rua Vitorio Caponi, 434 515,67 71.611,81 138,87 
19 Rua Vitorio Caponi, 448 424,09 58.893,97 138,87 
20 Rua Vitorio Caponi, 454 403,20 50.393,66 124,98 
21 Rua Vitorio Caponi, 460 382,42 47.796,48 124,98 
22 Rua Vitorio Caponi, 484 504,10 63.004,56 124,98 
23 Rua Vitorio Caponi, 761 5.765,67 230.597,83 39,99 
26 Rua João Thiesen, 2 340,25 19.354,01 56,88 


