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PRELIlVIINARES 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal 
mostrar as características e otipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços 
que serão executados na construção do Centro de Referencia Especializado de 
Assistência Social — CREAS, que é formado pelos seguintes ambientes fisicos e suas 
respectivas áreas superficiais: I) Acesso Coberto —10,50m2; II) Recepção — 23,80m2; III) Salas de 
Atendimento Familiar — 24,OOmz; IV) Salas de Atendimento Individual — 18,OOmz; V) Sala 
Multiuso — 35,OOm2; VI) Sala de Coordenação/Administração — 12,OOm2; VII) Copa — 8,OOm2; 
VIII) Área de Serviço Coberta — 6,75mz; ~ WC para PNE (masculino/feminino) — 2,SSm2 cada 
um; ~ WC coletivo (masculino/feminino) — 6,08m2 cada um; XI) Espaço Externo Coberto —
13,07m2; XII) Jardim — 2,22m2; e XIII) Circulação — 27, l Om2. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1— EXECUÇAO DA OBRA 

A execução da edificação do CREAS ficará a cargo da empresa contratada, 
Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade 
Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA 
local ou ao Conselho de Arquitetura eUrbanismo — CAU, e atender as especificações deste 
memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente 
Federado contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos 
normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com 
relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

2 —TERRENO 

O terreno deverá ser preferencialmente plano e em formato retangular com as
seguintes dimensões mínimas: 15,00 metros lineares de frente e de fundos e 30,00 metros lineares 
ao longo de cada lado, com área superficial total de 450,00 mz. Possuir ainda fácil acesso aos 
serviços de transporte públicos. 

3 —TIPO DE SOLO 

O tipo de solo deverá ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilidade, 
seco in natura, permitindo, se necessário, uso normal de dreno a fim de não constituir problemas 
futuros. Deverá ter boa capacidade de carga de suporte à ruptura, com valor mínimo de 2 Kgf/cmz 
(0,2 MPa), permitindo o uso de fundações diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma 
profandidade máxima de 2,00 metros lineares. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1.0 —NORMAS GERAIS 
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1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 
interpretação dos Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, 
fornecidos pelo Ministério. Os demais Projetos Complementares deverão ser elaborados e 
providenciados pelo ente federado, e deverão ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato 
da Obra. 

1.2. A Memória de Cálculo e a Planilha Orçamentária foram elaborados a partir desse modelo 
projeto padrão, implantado em um terreno específico, em que a fundação prevista é superficial do 
tipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame. As dimensões das peças especificadas nesses 
documentos foram adotadas apenas para servir de base para se estimar o custo de construção. 
Com isso, faz-se necessária uma revisão geral desses documentos e compatibilizá-los com seus 
projetos complementares. 

1.3. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de 
Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com a Coordenação de Engenharia 
do Fundo Nacional de Assistência Social —FNAS, que dará sua anuência aprovativa ou não. 

1.4. Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços propostos, bem 
como de projeto, tanto pelo ente federado como pela Empreiteira, deverão ser previamente 
apreciados pela Coordenação de Engenharia do FNAS, que poderá exigir informações 
complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa 
apresentada. 

1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional 
Responsável Técnico da Empresa Contratada. 

1.6. São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

➢ Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

➢ Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de verificar as 
suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser 
executada para a edificação. 

➢ Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, 
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

➢ Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

➢ Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no 
projeto, comunicar ao ente federado contratante, que por sua vez comunicará os fatos à 
Coordenação de Engenharia do FNA, para que as devidas providências sejam tomadas. 

➢ Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos. 
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➢ Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura 
venham a ocorrer nela. 

➢ Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

➢ Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome e CREA local. 

➢ Apresentar, ao fmal da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

➢ Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 
fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais 
que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

2.0 —FISCALIZAÇÃO 

2.1. A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável 
Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que 
for determinado pelo fiscal. 

2.2. A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um 
profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos 
os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao 
preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas 
ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será 
considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente 
habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como 
Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 
preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 
Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá 
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

2.4. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 
refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou 
com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira 
responsabilidade da Empreiteira. 

2.5. A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 
Empreiteira perante a legislação vigente. 

2.6. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 
arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais 
elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido aprovados pela Coordenação de 
Engenharia do FNAS, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente 
Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 
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3.0 — MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os 
padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços 
especificados, serão rigorosamente exigidos. 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 
análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, 
de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas 
definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

4.0 —INSTALAÇÕES DA OBRA 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão 
de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais 
como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, 
etc. Os serviços de ~terraplenagem serão da inteira responsabilidade do ente federado 
(contratante da obra). 

5.0 —SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável. 

5.1.1. A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia 
elétrica e água potável. 

5.2. A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Federal, assim 
como aquelas determinadas pelo CREA. 

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficará a cargo da Empreiteira contratada, com emprego 
de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta limpeza. 

5.4. Todo o perímetro do terreno (95,68m) deverá ser fechado, na forma das exigências 
locais determinadas pelo convenente, com instalação de tapume que deverá ser executado 
com tábuas de 2,5 x 30 cm e chapas de madeira compensada 1,10 x 2,20m e espessura de 6 
mm, com pintura à base de cal branca. 

5.5. Deverão ser executados barracões provisórios para depósito, escritório, sanitários, 
refeitório, etc., numa área mínimo de 20,OOm2, com paredes divisórias em chapa compensada 
de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as 
dependências, previsão de vasos sanitários com caixa de descarga universal, lavatórios e pia 
de cozinha. 

6.0 —LOCAÇÃO DA OBRA 
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6.1. Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que deverá ser 
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de 
implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles. 

6.2. Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de fundações, 
para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas 
niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e sem movimento. A locação 
será por eixos ou faces de paredes. Caso necessário, deve-se sempre utilizar aparelhos 
topográficos de maior precisão para implantar os alinhamentos, as linhas normais e 
paralelas. 

6.3. A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de 
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas 
modificações, demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou 
não, da Fiscalização do ente federado. 

6.4. A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio 
público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento topográfico, 
urbanização e o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por escrito, à fiscalização do 
Contratante. 

6.5. Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, 
alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos 
municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos 
pertinentes. 

6.6. Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões, 
alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto 
aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra. Havendo 
relevantes divergências entre as reais condições existentes no local da obra e os elementos 
do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por escrito, à Fiscalização 
do contratante, que responderá em tempo hábil quais providências deverão ser tomadas. 

7.0 —MOVIMENTO DE TERRA 

7.1. As áreas externas à edificação, no interior do terreno previsto para sua construção, 
quando não perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverão ser previamente regularizadas, 
de forma a permitir continuo acesso às dependências da obra, assim como um perfeito 
escoamento das águas superficiais pela topografia natural do terreno. 

7.2. Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de 
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por 
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que 
forem utilizados. Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no 
projeto de implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos 
adjacentes). 
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7.3. Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,20m (largura) x 
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes serviços: rede externa da entrada de instalação 
elétrica, rede externa da instalação telefônica, rede externa da instalação de água potável, rede 
externa da instalação de esgoto sanitário, rede externa da instalação de águas pluviais e rede 
externa das instalações provisórias. 

7.4. Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado, colhido da 
escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura, 
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecânico, a fim de se evitar a 
posterior ocorrência de fendas, trincas ou desníveis, em razão do recalque que poderá ocorrer nas 
camadas aterradas. 

7.5. O aterro da projeção da obra (caixão) será executado com material granular argiloso de alta 
compacidade e resistência, ou seja, preferencialmente terra cascalho da região sem torrões e nem 
vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, altura média de 0,30 m, compactado mecanicamente 
até atingir a cota prevista em projeto, estendendo-se este aterro em cerca de 1,20 m para cada 
lado da projeção da edificação, formando um talude a 45 graus, nos quatro cantos da saída de 
contenção. 

8.0 —INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da 
construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar pesquisas 
geotécnicas (sondagens) para determinar as características de suporte à ruptura desse tipo de 
solo, inclusive cabendo à Empreiteira tomar todas as providências pertinentes à correção das 
deficiências que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundações 
num solo estabilizado e compatível com as cargas atuantes provindas da superestrutura. 

8.2. As fundações serão superficiais e do tipo direta (profundidade menor do que 2,OOm), 
executadas em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, afim de receber as 
paredes de alvenaria da edificação, a sapatas isoladas em concreto armado, que terão por função 
principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da suprrestrutura, solo este que deverá 
ter boa capacidade de carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cmz (0,2 MPa). 

8.3. O projeto de fundações deverá ser elaborado previamente pela contratante, de acordo com 
NBR 6122/2010. 

8.4. As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, 
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da obra. Caso 
seja necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua 
resistência à ruptura, que não poderá ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm2), por cargas atuantes 
da supraestrutura. 

8.5. As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e com um 
Fck de 25 MPa, que recepcionarão as paredes de alvenaria do térreo. 
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8.6. As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck de 25 MPa, nas dimensões 

retangulares mínimas de 0,80 x 0,80m e O,15m de altura, assentadas sobre solo que tenha 

resistência à ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 3cm 

de espessura, nas quais também serão embutidos os "arranques" dos pilares, formando 0 

"pescoço" de cada pilar, e que serão preenchidos com concreto de resistência característica 

mínima de 20 MPa. 

9.0 —SUPERESTRUTURA 

9.1. GENERALIDADES 

9.1.1. Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra, 
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser 
seguidas as Normas, Especificações e Métodos Brasileiros, principalmente o atendimento à 
NBR 6118/2007, na qual deverá estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente 
parte constante do acervo técnico na fase licitatória e executória da obra. 

9.1.2. Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto 
arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução dos 
serviços. 

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e 
minuciosa verificação, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalização, das perfeitas 
disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, 
bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, 
águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

9.1.4. A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, 
implicará na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão 
obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições. Sempre que 
necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos embutidos. 

9.1.6. Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos 
estruturais, solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças, custos 
estes que ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira. 

9.1.7. A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo 
responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta 
eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela 
Fiscalização da contratante. 

9.1.8. Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao 
nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no local junta a 
Fiscalização. 

9.2. MATERIAIS COMPONENTES 

Fundo Nacional de Assistëncia Social — FNAS 
SAF Sul —Quadra 2 — Bloco H —Lote 8 
CEP: 70.070-600 — Brasília — DF -Telefone: (61) 3433 -1820 
e-mail: engenharia.fnas@mds.gov.br 

Página 8 



~ na MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
,,,,,„K,,,,,,, , SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 
44.IL.W S.t1Y 

' •,~ Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social ~, 

9.2.1. Aço para concreto armado 

9.2.1.1. Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para 
as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às 
prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras de aço deverão 
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e mecânicas, e 
não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 

9.2.2. Aditivos 

9.2.2.1. Os tipos e mazcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de 
utilização serão definidos após a realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do 
contratante. 

9.2.3. Agregados 

~ 

~ 

9.2.3.1. Miúdo 

9.2.3.1.1. Deverá ser utilizada azeia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem 
de rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da 
ABNT. Este material deverá estar isento de substancias nocivas à sua utilização, como mica, 
materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

9.2.3.2. Graúdo 

9.2.3.2.1. Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas 
sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, 
graveto e outras. Sua composição granulométrica enquadraz-se-á rigorosamente no especificado 
da NBR 7211/2005. 

9.2.4. Água 

9.2.4.1. A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, 
álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, 
água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a água local ou a 
disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises fisico 
químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser 
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. 

9.2.5. Cimento 

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os 
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta 
resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra será feito de modo a 
eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de 
diversas procedências ou idades. 
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9.2.5.2. O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 dias. 
Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que 
poderá indicar as peças (se houver) que receberão concreto com cimento além daquela idade. 
Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não será 
permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedência. 

9.3. ARMAZENAMENTO 

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as 
características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a circulação nos 
canteiros. 

9.3.1.1. Aços 

9.3.1.1.1. Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre 
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola. 

9.3.1.2. Agregados 

9.3.1.2.1. Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e 
drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade a ser 
estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra. 

9.3.1.3. Cimento 

9.3.1.3.1. O armazenamento, após o recebimento na obra, far-se-á em depósitos isentos de 
umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. 
Devem ser atendidas as prescrições da NBR 5732/1991 sobre o assunto. 

9.3.1.4. Madeiras 

9.3.1.4.1. As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre 
as pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não for mais 
aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a terceiros. 

9.4. FORMAS 

9.4.1. Generalidades 

9.4.1.1. A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução 
deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118/2007 e às demais normas pertinentes aos 
materiais empregados (madeira e aço). 

9.4.2. Materiais: 

9.4.2.1. Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e 
indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada 
bruta. 
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9.4.2.2. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), 
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros 
tipos de materiais, conforme a conveniência da execução, desde que sua utilização seja 
previamente aprovada pela Fiscalização. 

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize 
a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da 
Fiscalização. 

9.4.3. Execução 

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as
deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam 
desprezíveis. 

9.4.3.2. As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as 
dimensões requeridas no projeto estrutural. 

9.4.3.3. Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. 

9.4.3.4. A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando 
por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme. 

9.4.3.5. Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa. 

9.4.3.6. A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou 
espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de 
madeira. 

9.4.3.7. Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto após a 
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação destas, como 
forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que 
as dimensões das peças estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das peças sejam 
fechadas com cuidados específicos de vedação, alinhamento, prumo e travamento. 

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para 
limpeza da junta concretada. 

9.4.4. Escoramento 

9.4.4.1. As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente 
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao 
que prescreve a NBR 6118/2007. 

9.4.5. Precauções anteriores ao lançamento do concreto 

9.4.5.1. Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das formas, 
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerâncias previstas 
na NBR 6118/2007. 
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9.4.5.2. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de 
incrustações de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão 
convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de água em 
excesso. 

9.5. ARMADURAS 

9.5.1. Generalidades 

9.5.1.1. As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas 
e especificações contidos na NBR 6118/2007. Paza efeito de aceitação de cada lote de aço, a 
Empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, 
através de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da 
ABNT. Os lotes serão aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios 
exigidos na NBR 7480/2007. 

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 6118/2007. 

9.5.1.3. A Empreiteira deverá executaz todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, 
arames, amarrações e bazras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo 0 
mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de acordo, com as indicações 
do projeto ou determinações da Fiscalização. 

9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizaz revestimento polimérico 
inibidor de corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como 
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata de cimento 
e outras substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, 
garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosão com trincha de cerdas 
médias, até atingir a espessura aproximada de O,Smm. A segunda demão será feita em 2 ou 3 
horas após a primeira, ficando a espessura final de película paza duas demãos estimada em lmm. 

9.5.1.5. As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superficie com o revestimento 
inibidor de corrosão. 

9.5.1.6. É recomendável que as superficies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o 
revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas 
demãos, aplicadas a trincha. 

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas. 

9.5.2. Cobertura de concreto 

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de 
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007. 

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas 
pastilhas de concreto com espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das 
pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais serão incorporadas. As 
pastilhas serão providas de arames paza fixação nas armaduras. 
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9.5.3. Limpeza 

9.5.3.1. As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substancia 
prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

9.5.3.2. De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas 
formas. 

9.5.3.3. Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de 
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas 
próprias formas. 

9.5.4. Dobramento 

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura 
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2007. 

9.5.4.2. As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 

9.5.5. Emendas 

9.5.5.1. As emendas de banas da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no 
projeto, respeitando-se as prescrições contidas na NBR 6118/2007. 

9.5.5.2. As que não forem previstas, só poderão ser localizadas e executadas conforme a 
mencionada norma. 

9.5.6. Fixadores e espaçadores 

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, 
lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que 
fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam totalmente 
envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superficies 
externas. 

9.5.7. Proteção 

9.5.7.1. Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar 
dispostas de modo a não acanetarem deslocamento nas armaduras. 

9.5.7.2. As banas de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata 
de cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma 
boa aderência. 

9.6. PREPARO DO CONCRETO 

9.6.1. Generalidades 
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9.6.1.1. O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem 
dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da obra. 

9.6.1.2. O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às 
condições de resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condições de exposição, 
assim como obedecer, além destas especificações, as recomendações das normas vigentes da 
ABNT. 

9.6.2. Materiais 

9.6.2.1. Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os 
agregados de uma só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de 
acordo com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-cimento, tendo 
em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e 
acabamento das peças. 

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, 
deverão ser sempre da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e 
comprovadas por inspeções visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes 
necessários, a critério da Fiscalização. 

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar 
impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Fiscalização em consonância com o projeto 
estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio. 

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados com 
a autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a documentação, em apoio 
e justificativa da utilização pretendida. 

9.6.3. Ensaios 

9.6.3.1. Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão 
realizados por laboratórios idôneos e os resultados apresentados para aprovação da Fiscalização, 
antes do início de cada etapa do trabalho. 

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados 
para comprovação de sua adequação ao traço adotado. 

9.6.3.3.Os corpos de prova a serem testados serão retirados dos locais abaixo relacionados. 

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundação: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1°piso: 2 
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries. 

9.6.3.5. Cada série será_ representada por quatro corpos de prova onde dois deles serão rompidos 
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias. 

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado deverá se obter uma série de cada caminhão betoneira. 

9.6.4. Dosagem 

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcionados de 
maneira a produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e água sejam 
mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso, resistente e durável. 
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9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevação da 
temperatura seja a mínima possível. 

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO 

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim 
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura. 

9.7.2. O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo 
necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive 
eventuais aditivos; a duração necessária aumentará com o volume de concreto amassado e será 
tanto maior quanto mais seco for o concreto. 

9.7.3. O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 6118/2007, e a adição da 
água será efetuada sob o controle da Fiscalização. 

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverá ser acompanhada no local por 
técnicos especiahnente designados pela Empreiteira e pela Fiscalização. 

9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO 

9.8.1. O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível. 

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de tempo 
gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade 
da mistura. 

9.8.3. Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 6118/2007. 

9.9. LANÇAMENTO DO CONCRETO 

9.9.1. O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela 
Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. No caso 
de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de colocar as 
armações das respectivas lajes e vigas. 

9.9.2. A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e 
qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua correspondente 
liberação, a ser dada pela própria Fiscalização. 

9.9.3. O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de 
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presença da Fiscalização, em cada betonada 
ou caminhão-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estará compreendido 
entre 5 e 1. 

9.9.4. O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 
embutidas e preparação das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados. 

Fundo Nacional de Assistáncia Social — FNAS 
SAF Sul —Quadra 2 — Bloco H —Lote 8 
CEP: 70.070-600 — Brasília — DF -Telefone: (61) 3433 -1820 
e-mail: engenharia.fnas@mds.gov.br 

Página 15 



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL 

Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assisténcia Social 

9.9.5 Todas as superficies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa 
proveniente de concretagem serão limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja 
lançado. 

9.9.6. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e 
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir 
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remoção de sujeiras. 

9.9.7. O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável, 
diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se 
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mesmo fator água 
e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura. 

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto, 
lançando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência. 

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de 
tremonha (tubo com funil) é recomendável. 

9.9.11. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao 
tempo de pega do concreto. 

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente 
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá ser tal 
que o efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível. 

9.9.13. Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje, 
parede, etc.), a junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça e 
onde forem menores os esforços de cisalhamento. 

9.9.14. Deverão ser tomadas precauções para garantir a resistência que poderá agir na superficie da 
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se 
o lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superi"icie da junta. 

9.9.15. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 
densidade e deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja 
perfeitamente confmado junto às formas e peças embutidas. 

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO 

9.10.1. Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com 
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. Oadensamento será cuidadoso para que o concreto 
preencha todos os vazios das formas. 

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se 
formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para 
que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 
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9.10.3. O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de 
vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem 
preenchidas, a critério da Fiscalização. 

9.10.4. Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de 
forma estará condicionada à autorização da Fiscalização e a medidas especiais, visando assegurar 
a imobilidade e indeformabilidade dos moldes. 

9.10.5. Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e 
armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, 
principalmente onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito importante. 

9.10.6. Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma NBR 
6118/2007. 

9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM 

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, for-se-á a lavagem da superfície da 
junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o material 
solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais áspera possível. 

9.11.2. Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto, a 
limpeza da junta for-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. 

9.11.3. A Fiscalização não autorizará o reinicio da concretagem se a operação da limpeza não for 
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatação será com silicone ou similar. 
Também, seguir-se-á o disposto na norma NBR 6118/2007. 

9.12. CURADO CONCRETO 

9.12.1. Será cuidadosamente executada a cura de todas as supercies expostas, com o objetivo de 
impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento. 

9.12.2. Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser 
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que 
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serão abundantemente 
umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, 
poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja protegida pela 
formação de uma película impermeável. 

9.12.4. Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do 
concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que vierem a ser 
aplicadas. 

9.12.5. Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser curado 
imediatamente após ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies. 
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9.12.6. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura em que será 
executada. 

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA 

9.13.1. As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para 
suportar com segurança seu peso próprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham 
suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada 

9.13.2. A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2007, de 
maneira e não prejudicar as peças executadas. 

9.13.3. Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces 
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados 
e convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à estrutura. 

9.13.4. Ficará a critério da Fiscalização, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com 
prazos inferiores àqueles estabelecidos na NBR 6118/2007. 

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS 

9.14.1. No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de 
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização, à vista de cada caso. Registrando-se 
graves defeitos, a critério da Fiscalização, será ouvido o projetista (calculista). 

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em 
supercies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as 
características do còncreto inicial. A programação e execução de reparos serão 
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização. 

9.14.3. As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

9.15. PILARES 

9.15.1. Deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas 
especificações, locação, dimensão e prumo, com resistência à compressão de 25 MPa. 

9.16. VIGAS 

9.16.1. Também deverão ser executadas em obediência ao projeto estrutural, quanto a 
dimensões, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terão resistência à compressão de 25 
MPa. 

9.17. LAJE DE FORRO 
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9.17.1. A laje de forro obedecerá ao especificado no projeto estrutural, será do tipo pré-moldada, 
inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 4 cm, sobrecarga de 100 
Kgf/m2 e Fck = 20 Mpa. 

9.18. VERGAS 

9.18.1. Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado pré-moldado com 
Fck = 20 MPa, de altura compatível com o vão (mínimo lOcm) e ferragem mínima de 2 vezes o 
diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverão ultrapassar em, pelo menos, 
30 cm de cada lado do vão. 

9.19. PILARETES DE AMARI2AÇÃ0 E RUFOS NA COBERTURA 

9.19.1. Serão em concreto armado, com Fck = 25 MPa e dimensões de acordo com o contido no 
projeto estrutural. 

9.20. TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA 

9.20.1. Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis e 
dimensões fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) 
dimensões de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensões das 
fundações: por falta 10 mm e por excesso 30 mm. 

9.21. ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA 

9.21.1. Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, aaceitação da 
estrutura far-se-á mediante o contido nas prescrições da norma NBR 6118/2007. 

10.0 —PAREDES 

10.1. Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme 
projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa 
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra máxima 
de 3% (três por centq), coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de 
absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cmz, que atendam àEB 
20, com dimensão mínima (0,09 x 0,19 x 0,19m), 

10.2. A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e 
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não 
poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no 
projeto arquitetônico. 

10.3. As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco 
de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua 
colocação. 

10.4. O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser 
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas 
com ponta de colher. 
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10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após 
a impermeabilização desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização deverão ser 
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, 
evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

10.6. A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à 
base da viga baldrame. 

10.7. Nos boxes dos sanitários coletivos, tanto masculino como feminino, serão executadas 
divisórias de mármore branco nacional, espessura de 3 cm e dimensões de acordo com o projeto 
arquitetônico. 

11.0 —ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

11.1. Portas de Madeira e Alumínio com/sem Vidro 

11.1.1. Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta, próprias para 
pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em 
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto. 

11.1.2. As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Irnab ou similar, com 
fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em 
número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 %z" x 3" x 2,4mm. 

11.1.3. De acordo com o projeto arquitetônico, as portas do tipo PV serão de correr, em caixilho 
de perfis de alumínio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar, 
ferragens também em alumínio da mesma marca ou similar, com vidro liso incolor, sem manchas 
e sem sinais de pinças, fixado com baguetes de alumínio e vedação em tiras de borracha clorada 
na cor preta. A fixação dos contra-marcos será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos 
nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada contra —
marco. 

11.1.4. De acordo com o projeto arquitetônico, as portas internas dos WC Masculino e Feminino 
serão em alumínio de abrir do tipo veneziana, fixadas com parafusos. Cada porta deverá ter 
comprimento de 1,60m, assentadas a O,SOm do piso. 

11.2. Portas de Ferro 

11.2.1. As esquadrias de ferro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as 
medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de perfis 
amassados. As esquadrias serão submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá 
rejeitá-las, mesmo que estejam já fixadas. Deverão ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, 
chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens (fechaduras e dobradiças) serão da marca 
Papaiz, Alianza, Imab óu similar. 

11.3. Janelas de Alumínio com Vidro 
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11.3.1. De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr 
como aquelas com mecanismo máxim-ar, deverão também, assim como as portas do tipo 
PV, ser confeccionadas em caixilho de perfis de alumínio anodizado na cor natural, série 25, da 
marca Alcan, Alcoa ou similar, ferragens também em alumínio da mesma marca ou similar, com 
vidro de 4 mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pinças, fixado com baguetes de 
alumínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta. Do mesmo modo dito para as 
portas, a fixação dos contra-marcos destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, 
embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar 
cada contra—marco. 

12.0 —COBERTURA 

12.1. A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas 
e sem nós que comprometam sua durabilidade e resistência. Essa estrutura deverá ser apoiada na 
laje e obedecer à inclinação prevista para as telhas de 18°. 

12.2. Serão empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas da 
planta de cobertura, procedência de primeira qualidade, marca Eternit, Fortilit ou similar, e 
sujeitas à aprovação da Fiscalização do contratante. 

12.3. Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão 
obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de 
concordância. 

12.4. As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, tais 
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas. 

13.0 —IMPERMEABILIZAÇÃO 

13.1. Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplicação de tinta 
betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos, da marca Sika, VedaPren, Otto Baumgart ou 
similar. 

13.2. Sobre as áreas a serem impermeabilizadas com manta asfáltica, será executado berço 
regularizador em argamassa (cimento e areia média) no traço 1:3, e posterior aplicação de 2 
demãos de primer asfáltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderência satisfatória da 
manta que será aplicada. 

13.3. As calhas e a laje descoberta da cobertura deverão ser impermeabilizadas com manta 
asfáltica 4 mm, marca Denver, Torodin ou similar, aplicada sobre as mencionadas áreas, em rolos 
individuais de 1 x lOm, com aquecimento por maçarico e combustão de gás de cozinha (botijão 
de 20 Kg), na temperatura média de 55°C. 

13.4. Emendas por traspasse das mantas deverão ter no mínimo largura de O,lOm, com aplicação 
de fita adesiva própria ao longo de cada emenda. 

13.5. Nos cantos de encontro entre as superficies horizontal e vertical, a manta deverá assumir 
geometria boleada contínua (sem emendas), tipo "meia cana", afim de garantir total 
estanqueidade quanto a uma eventual infiltração de água. 
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13.6. Uma vez concluída toda a impermeabilização de manta asfáltica, deverá ser executada a 
proteção mecânica em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com juntas de dilatação 
plásticas de 3 mm de espessura e 10 mm de altura, espaçadas a cada 1,OOm. 

14.0 —REVESTIMENTO DE PAREDES 

14.1. Considerações Gerais 

14.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências 
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e apnnnadas. 
Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento, como também 
fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do 
Projeto Arquitetônico. 

14.1.2. Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia 
reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordância perfeitamente 
delineados. 

14.1.3. A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com 
particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar bem 
limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas, antes do 
início dos trabalhos. 

14.1.4. Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação 
do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos 
revestimentos recém concluídos. 

14.1.5. Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada 
por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção. 

14.2. Chapisco 

~J 14.2.1. Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das 
superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído 
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3. 

14.3. Argamassas de Revestimento — Emboço e Reboco 

14.3.1. A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a 
alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado 
miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum 
Portland) no traço 1: 4: 5, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. 
Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte 
de cimento para nove partes de argamassa já "curtida". 

14.3.2. A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e 
cimento, no traço 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de 
referência. 
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14.3.3. Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a 
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu 
emprego. 

14.3.4. A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato 
do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de 
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la. 

14.3.5. A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo 
chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu 
acabamento deverá ser desempenado com régua de alumínio e com desempenadeira. 
Qualquer um destes revestimentos deverá apresentar aspectos uniformes, com parâmetro 
perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da 
supe~cie revestida. No caso do reboco, o acabamento fmal será executado com desempenadeira 
revestida com feltro. 

14.3.6. Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré -preparada), em sacos de 20 a 25 
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às recomendações do 
fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto. 

14.4. Azulejo 

14.4.1. Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos brancos 20x20 cm, 
assentados sobre emboço, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor branca, sendo 
ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificações do fabricante. Os 
azulejos deverão ser assentados até a altura do teto. 

15.0 —PAVIMENTAÇÃO 

15.1. Contra piso e camada regularizadora 

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixão interno) seja de baixa resistência, deverá ser substituído 
e eventualmente outro tipo de solução poderá ser adotada. 

15.1.2. Em caso de dúvidas, a Fiscalização deverá ser notificada e consultada, a fim de que ela 
providencie consultoria especializada sobre o assunto. 

15.1.3. Todas as superficies internas da edificação serão preparadas para receber o contra piso, 
com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada do 
aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de todas as tubulações previstas 
nos projetos de instalações. 

15.1.4. Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de 
não danificar as tubulações previstas em projeto. 

15.1.5. Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o contra 
piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima de 5 
cm, superficie com caimento mínimo de 0,5%para as portas externas, e que sofrerá cura por 
7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a regularização do contra piso, em 
argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 
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15.1.2. Na execução do contra piso sobre o terreno localizado em áreas internas da 
obra (caixão), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou 
similar, na proporção indicada pelo fabricante. 

15.2. Piso cerâmico 

15.2.1. Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra 
PEI-4, com dimensões nominais de 35 x 35 cm, material uniforme de fundo claro, não 
vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado 
sobre camada regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar. 

15.2.2. As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm (no máximo), com espaçadores de 
PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do 
piso cerâmico. 

15.2.3. A área interna receberá piso tátil emborrachado, placa de 25 x 25cm, que deverá ser 
colado com a cola específica sobre o piso cerâmico. E na área externa receberá piso tátil em placa 
cimentícia de 25x25cm que deverá ser assentado ainda na fase de execução da calçada. 

15.3. Calçadas pública e pátio externo 

15.3.1. A calçada deverá ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 
12 Mpa, espessura de 6 cm, com juntas de madeira a cada 1,00 m, formando retângulos 
perfeitos, superficie com caimento mínimo de 0,5% para o jardim e sarjetas. 

16.0 — RODAPÉS E PEITORIS 

16.1. Rodapés 

16.1.1. Nos ambientes onde o piso for cerâmico será também colocado rodapé do mesmo tipo, 
com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma 
cor do piso. 

16.2. Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vãos de Portas e Janelas 

16.2.1. De acordo com o projeto arquitetônico, nos ambientes referentes às áreas laváveis e 
ahnoxarifado, os peitoris serão em azulejo branco, assentados sobre emboço com argamassa 
industrial colante, e rejuntados com rejunte industrial cor branca, ambos os produtos da marca 
Quartzolit ou similar. 

16.2.2. Os arremates nas áreas laváveis e almoxarifado, ao longo dos vãos de portas e janelas, 
também serão em azulejo branco, assentados e rejuntados de acordo com o mesmo 
procedimento aplicado para os peitoris, inclusive quanto à argamassa colante e o rejunte. 

16.3. Peitoris de argamassa 

16.3.1. Nos ambientes onde as paredes serão revestidas com reboco (argamassa única), os 
peitoris das janelas deverão ser do mesmo tipo de revestimento. 
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17.0 —PINTURA 

17.1. Normas Gerais 

17.1.1.Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência. 

17.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e 
principalmente secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a 
umidade relativa do ar. 

17.1.3. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 

17.1.4.Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. 

17.1.5. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies não destinadas à 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado. 

17.1.6. Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à 
Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação. 

17.1.7. Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os 
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura. 

17.1.8. Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com 
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão 
seguinte de tinta. 

17.1.9. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). 

17.1.10. Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação. 

17.1.11. As tintas deverão ser entregues na obra em embalagem original de fábrica, intactas. 

17.2. Pintura Acrílica 

17.2.1. As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca Coral, Sherwin Williams, 
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, 
também da mesma marca da tinta que for aplicada. 

17.2.2. Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depois 
pintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, 
Ypiranga ou similar. 

17.3. Pintura em Esmalte Sintético 

17.3.1. Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão primeiramente ser 
regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte 
sintético da marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, cor e 
tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no 
projeto arquitetônico. 
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17.3.2. Todas as portas e janelas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de feno textura 
n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcão) e, por último, duas demãos de esmalte sintético 
da mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante. 

18.0 —INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA (DADOS E VOZ) 

18.1. Considerações Gerais 

18.1.1. As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensão, 
fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o respectivo projeto que 
terá por base a NBR 14565/2007, ficando a elaboração de ambos por conta do Ente Federado 
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso deverá obrigatoriamente 
ter anuência e aprovação do contratante, uma vez que a Coordenação de Engenharia do FNAS 
disponibilizará apenas os pontos para cada projeto. 

18.1.2. Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo 
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

18.1.3. Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem 
instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela 
ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária local. 

18.1.4. As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe 
única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas 
e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações. 

18.1.5. Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 
rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no 
caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à 
apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

18.1.6. A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica 
como telefônica, abrangerá os seguintes itens: 

➢ Entrada e medição para energia elétrica e QGDT para telefônica. 

➢ Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica. 

➢ Caixas de passagem telefônicas para o sistema dados e voz. 

➢ Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas. 

➢ Distribuição de tubulações de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado. 

➢ Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas. 

18.2. Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos 

18.2.1. Entrada e medição 
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18.2.1.1. O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e (ou) 
subterrâneo, e irá até o poste instalado na mareta, junto ao portão principal do CREAS. Para a 
energia elétrica o ramal de entrada e a medição serão em baixa tensão, instalados em mareta de 
alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada irá da rede aérea pública até o 
QGDT, no interior do CREAS. 

18.2.2. Alimentador Geral 

18.2.2.1. Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, sairão os 
cabos alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, 
pelo interior de dutos subterrâneos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, 
envolvidos ("envelopados") por concreto no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de 
espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetória retilínea até o quadro 
central de distribuição dos circuitos. 

18.2.2.2. A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão 
rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, respectivamente. 

18.2.3. Quadro Elétrico, 

18.2.3.1. A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax, 
sendo que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema: 

➢ Barramento em cobre com parafusos e conectores. 

➢ Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e 
bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar. 

➢ Disjuntor geral trifásico de proteção de até SOA, marca acima referenciada. 

➢ Caixa com porta metálica e pintura eletrostática com chaves. 

18.2.4. Quadro de Telefonia (Dados/Voz) 

18.2.4.1. Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares, marca 
Alcoa, Furokawa ou similar. 

18.2.4.2. No quadro geral (QDGT) — n° 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serão fixados tantos blocos 
(BLI's), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefônico da edificação. 

18.2.5. Circuitos Elétricos Alimentadores 

18.2.5.1. De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à 
iluminação, aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada circuito será 
protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico. 

18.2.5.2. Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com 
eletrodutos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compatíveis com 
o número de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade 
poderão ser usados cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. 
Todos os circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento). 
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18.2.5.3. Toda a rede de telefonia (dados/voz) também será executada com eletrodutos de PVC 
rígido rosqueável, bitolas em função do cabeamento estruturado a ser instalado. 

18.2.6. Condutores Elétricos 

18.2.6.1. Para o alimentados geral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, têmpera 
mole, com isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 70°C e seção nominal 
variando de l Omm2 a 25mm2, marca Pirelli ou similar. 

18.2.6.2. Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre 
com capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou 
similar, com seções nominais variando de 1,Smm2 a 4mmz. 

18.2.6.3. Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os 
últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis 
na rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação 
somente uma queda máxima de 4%. 

18.2.7. Caixas de Passagem 

18.2.7.1. Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de 
embutir, formatos octogonal (4 x 4"), hexagonal (3 x 3") e retangular (4 x 2"), todas 
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n° 18, com orelhas de fixação e "know — out" para 
tubulações de até 1" (25mm). 

18.2.7.2. As caixas de telefonia serão de embutir, chapa metálica n° 18, com dimensões de 10 x 
10 x 5 cm, entrada/saída de até 1" (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para 
passagem do cabo telefônico. 

18.2.8. Luminárias, Interruptores e Tomadas 

18.2.8.1. As luminárias serão do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20w e 2 x 40w, 
conforme projeto elétrico, com anteparo de alumínio refletor e aletas metálicas, em perfil de aço 
esmaltado na cor branca e proteção anticorrosiva, da marca Projeta, Engeton, Itaim ou similar. 

18.2.8.2. As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e 
base do tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar. 

18.2.8.3. Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, contato 
por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos contatos e 
ausência de trincas no corpo. 

18.2.8.4. Os reatores serão eletrônicos de alto fator de potência (FP = 0,97), carcaça revestida 
interna e externamente e com base anti corrosiva, para luminárias de 2 x 20w e 2 x 40w, da marca 
Intral, Phillips ou similar. 

18.2.8.5.. Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three — way, silenciosos e 
com teclas de embutir, unipolares de l0A e tensão nominal conforme estabelecida na rede 
elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar. 
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18.2.8.6. As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, 
com haste para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolazes de 
10 A e 20 A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza 
de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão também ser testadas por voltímetros 
paza maior certeza de sua produção efetiva. 

18.3. Diversos 

18.3.1. Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues ao 
Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsável pelo 
pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública, 
devendo ser apresentada a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e 
que se encontra de acordo com as normas locais. 

18.3.2. A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo 
projeto, sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede elétrica. 

18.3.3. Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em 
obediência à Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do 
sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno 
porte, com a utilização de um condutor -terra em cada aparelho elétrico. 

19.0 —INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

19.1. Considerações Gerais 

19.1.1. Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto 
hidráulico, que estará fundamentado na NBR 5626/98. 

19.1.2. O abastecimento de água potável para o CREAS se dará de forma independente, mediante 
cavalete próprio de entrada da água com medidor, segundo padrões da concessionária local, e 
atenderá toda a demanda necessária prevista no projeto. 

19.1.3. O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete com 
medidor, o liquido potável fluirá até os dois reservatórios elevados, constituídos por material de 
fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um ao 
lado do outro) e estacionados sobre laje elevada de concreto armado, situada em projeção acima 
dos sanitários para PNE. 

19.1.4. A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentazá, por gravidade, todos os pontos de 
uso efetivo da edificação. 

19.1.5. Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, 
hidrostaticamente esob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos 
rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo. 

19.2. Dutos e Conexões 

19.2.1. Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado 
em PVC soldável (classe marrom), da mazca Tigre, Fortilit, Arranco ou similaz, e bitolas 
compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 
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19.2.2. Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar "ligações 
hidráulicas" duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e 
ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os correctores 
específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 

19.3. Reservatório Elevado e Barrilete 

19.3.1. Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatórios com capacidade 
de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, "ladrão", para 
cada caixa, ramal de saída na vertical com coluna mmima de 0,85 m (do fundo da caixa), 
tubulação inicial de SOmm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do líquido e dar 
suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais ortogonais com redução do 
diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do 
tipo bóia instalada em cada reservatório para controle do nível de água armazenada. 

20.0 -INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

20.1. Considerações Gerais 

20.1.1. As instalações de captação de águas pluviais serão executadas de acordo com o 
respectivo projeto, que deverá estar fundamentado na NBR 10.844/89. 

20.1.2. A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água 
pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação. 

20.1.3. As descidas da rede de captação serão lançadas diretamente nas caixas de areia 
(dimensões de 60 x 60 x 60 cm), situadas na área externa da edificação, que serão interligadas 
entre si por meio dos dutos de PVC (100 mm e 75 mm), envelopados com concreto simples na 
profundidade de O,SOm e envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as 
águas captadas terão por destino final as sarjetas das vias públicas e (ou) o próprio terreno da 
obra, que contenha área verde. 

20.2. Tubos e Conexões 

20.2.1. Tanto os tubos como as conexões serão de PVC leve branco do tipo esgoto, marca 
Tigre, Fortilit, Arranco ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto. 

20.2.2. Na saída de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, deverá ser 
prevista a instalação de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diâmetro compatível com o 
tubo de queda, a fim de se evitar o acúmulo de detritos e o conseqüente entupimento do ramal. 

21.0 -INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 

21.1. Considerações Gerais 

21.1.1. As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no 
respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 
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21.1.2. Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores 
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e 
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas 
pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

21.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitário do CREAS, como sanitários, copa e área de 
serviço, cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este 
até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então será constituída a rede 
externa que se estenderá até a caixa de inspeção, antes do sistema fossa/sumidouro, no 
qual serão lançados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do 
ente federado rede pública de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serão nela lançados. 

21.1.4. As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas 
sobre terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja 
possível o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques 
mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica. 

21.1.5. Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanitário, tubulação vertical de 
ventilação, "suspiro", conectada a cada ramal primário, que deverá ter continuidade além 
da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta. 

21.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente 
venha a ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a 
primária como a secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água. 

21.1.7. Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso 
da edificação será envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do re aterro e 
compactação das cavas. 

21.2. Tubos e Conexões 

21.2.1. Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro de 100 
mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo 
padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Arranco ou similaz. 

21.2.2. Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC 
rígido com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, 
Fortilit, Arranco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar 
emendas ou curvas. 

21.3. Caixa Sifonada e de Gordura 

21.3.1. Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, 
além de uma caixa de gordura na área de serviço coberta, todas as peças em material de PVC 
da mazca Tigre, Fortilit ou similar, dimensões mínimas de 150 x 150 mm e saídas de 50 mm, com 
caixilhos, grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico. 

21.3.2. As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que a 
primeira, nas dimensões de 60 x 60 x 60 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida 
com massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda será do tipo pré- moldada 0 60 cm e 
também com tampa de concreto. 
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21.4. Sistema Fossa —Sumidouro 

21.4.1. A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, na qual 
é feita a separação e transformação da matéria sólida contida no lodo, e o sumidouro um 

compartimento sem laje de fundo, que permite a penetração do efluente líquido da fossa séptica 
no solo, este sistema deverá ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a 
localidade do ente federado não disponha de rede pública para esgoto sanitário. 

21.4.2. Para a fossa séptica, de acordo com o porte deste CREAS, os procedimentos executivos 
serão conforme os serviços abaixo descritos: 

➢ No formato retangular, prevendo atendimento médio de até 14 pessoas/dia, as dimensões 
geométricas mínimas terão por base 2,50 m (comprimento) x 0,90 m (largura) x 1,50 m 
(profundidade), totalizando uma capacidade receptiva de esgotamento efetivo de efluente 
em aproximadamente 2,7 m3 (2.7001itros). 

➢ No formato circular, prevendo o mesmo atendimento anterior, as dimensões geométricas 
mínimas passarão para ~ 1,50 m (diâmetro) x 1,50 m (profundidade), mantendo-se a 
mesma capacidade receptiva de esgotamento efetivo. 

➢ Para o formato retangular, o fundo da fossa deverá ser compactado, nivelado e coberto 
com uma camada de 5 cm de concreto magro, no traço prático de 1 saco de cimento de 
50 Kg: 8 latas de areia grossa: 11 latas de brita: 21atas de água, utilizando-se lata de 18 
litros para produzir 1 m3 de concreto; para o levantamento das paredes serão empregados 
tijolos cerâmicos, maciços e (ou) blocos de concreto, sendo que durante a execução da 
alvenaria serão colocados os tubos de entrada e saída (de PVC 0 100 mm) e deixadas 
ranhuras para encaixe das placas de separação das câmaras. As paredes internas do 
compartimento deverão ser revestidas com argamassa no traço de 1 saco de cimento de 
50 Kg: 5 latas de areia média: 2 latas de cal: %Z lata de água de amassamento. A laje de 
cobertura da fossa será em concreto armado, com 8 cm de espessura, confeccionada no 
traço prático de 1 saco de cimento de 50 Kg: 4 latas de areia grossa: 6 latas de brita: 1 
lata de água, utilizando-se lata de 181itros para produzir 1 m3 de concreto, e malha de aço 
CA-60 0 4.2 mm a cada 20 cm. 

➢ Na fossa séptica retangular a separação das câmaras (chicanas) e a tampa de cobertura 
serão feitas com placas pré-moldadas de concreto armado. Para a separação destas 
câmaras serão necessárias cinco placas: duas de entrada e três de saída, sendo que todas 
elas terão 5 cm de espessura e serão produzidas in Zoco, de acordo com o traço acima 
exposto. 

➢ Caso seja adotado o formato circular, que por sinal apresenta maior estabilidade, utilizar 
artefatos pré —moldados de concreto (anéis), com espessura mínima das paredes de 8 cm, 
e revestimento interno executado conforme orientado no caso da fossa retangular, sendo 
a tampa de cobertura circular (e = 8 cm) também em concreto armado. Deverão ser 
previstos retentores de escuma na entrada e saída da fossa, mediante colocação de 
conexões de PVC, tipo tê, e com 0 100 mm. 

21.4.3. Com base no porte deste CREAS, o sumidouro será executado segundo o seguinte: 
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➢ Na sua construção deverá ser mantida a capacidade receptiva de esgotamento efetivo do 
efluente de esgoto em 2.7001itros, para um atendimento médio de 14 pessoas/dia. 

➢ Em função desta capacidade o sumidouro poderá ter contorno geométrico tanto 
retangular como circular, mas sempre afastado em cerca de 3,00 m (mínimo) da fossa 
séptica. 

➢ Por questão de estabilidade de assentamento no terreno, o sumidouro deverá ter 
geometria circular (nada impedindo que ele tome formato retangular), com dimensões de 
5,00 m (profundidade) x G 1,20 m (diâmetro), portanto, doravante, a descrição deste 
compartimento referir-se-á apenas a uma geometria circular. 

➢ As paredes serão formadas por anéis pré-moldados de concreto, devendo eles apenas ser 
colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, a fim de permitir o 
escoamento líquido dos efluentes sanitários. 

➢ No seu fundo deverá apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de 
infiltração maior e mais rápida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de 
cerca de 20 cm sobre sua tampa, que deverá ter e =10 cm e ser de concreto armado. 

22.0 — PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

22.1. De acordo com o respectivo projeto, que deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros 
local, serão previstos 3 extintores de pó químico (PQS) de 4 KG, com suportes de fixação e 
placas de sinalização, e sua parte superior no máximo a 1,80m do piso. 

22.2. Em toda a área serão dispostas placas de sinalização de segurança fotoluminescentes para: 
risco de choque elétrico; saída de emergência; orientação e indicação do sentido (direita/ 
esquerda) para a saída de emergência; proibido fumar. 

22.3. Luminárias de emergência deverão ser alocadas em toda a edificação de forma a garantir 
iluminação em todo o ambiente caso haja falta de energia, por quaisquer que sejam os motivos. 

22.4. A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em dia junto ao 
o Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação do CREAS. 

22.5. A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o assunto, o 
projeto de instalação contra prevenção e combate a incêndio, ajustando quaisquer 
exigências ou alterações impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio 
conhecimento ao Contratante. Caso sejam necessárias algumas readequações no projeto, o ônus 
destas correrá por conta da Empreiteira, até aprovação e liberação final de vistoria. 

23.0 — LOUÇAS E METAIS 

23.1. Considerações gerais 

23.1.1. A colocação de louças e metais será executada por profissionais especializados e 
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devidamente colocada na posição 
indicada no projeto arquitetônico, com especial atenção às indicações que constarem nos projetos 
de instalação hidráulica e de esgoto sanitário. Tão logo instalados, tanto as louças como os metais 
serão envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final. 
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23.1. Louças e Bancadas 

23.1.1. Todas as louças serão da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar. 

23.1.2. Os vasos sanitários serão possuidores de sifão interno, fixados com parafusos de metal 
cromado tipo castelo, vedação no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligação 
cromado para entrada d'água da parede ao vaso metálico e canopla cromada, todas as peças com 
diâmetro nominal de 38 mm (1.'/z"). 

23.1.3. No sanitário coletivo masculino será colocado um mictório completo (fixações, sifão, 
válvula de descarga, etc.). 

23.1.4. Os lavatórios serão com coluna de 45 x 35,5 cm, padrão popular 

23.1.5. O tanque da área de serviço coberta será fixado com buchas S 10 e parafusos metálicos. 

23.1.6. A pia da cozinha conjugada à bancada, terá formato retangular em aço inoxidável, fosco 
e não imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedência nacional AISI 304. 

23.1.7. Em ambos os sanitários coletivos deverão ser executadas bancadas em granito cinza 
polido, e=3 cm, com cuba inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível 
em PVC, engate flexíve130cm, torneira de mesa cromada/torneira parede tubo móvel padrão alto 
e demais acessórios complementares. 

23.1.8. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serão de louça branca, marca Deca ou similar. 

23.2. Metais 

23.2.1. Válvula de descarga cromada com canopla, diâmetro nominal de O 38 mm (1 ''/z"), da 
marca Hydra ou similar. 

23.2.2. Os metais que irão complementar as louças deverão ter marca Deca, Esteves ou similar e 
colocados segundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica de''/z" (13 mm), sifão de copo e 
válvula de escoamento, ambos metálicos cromados de 0 38 mm x 25mm. Para o tanque estes 
metais serão compatíveis com sua vazão de escoamento. 

23.2.3. As torneiras serão cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar. 

23.2.4. Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensões e a 
localização do projeto de instalações de água fria, e serão em cruzeta e canopla de metal 
cromados, todos da marca Deca ou similar. 

24.0 —SERVIÇOS DIVERSOS 

24.1. Nos sanitários para PNE deverão ser colocadas barras de apoio em aço inox, padrão 
previsto na NBR 9050/2004, da marca Deca ou similar, em volta dos vasos sanitários. 

24.2. A grama do tipo batatais deverá ser plantada sobre a área prevista no projeto, mas antes esta 
deverá estar totalmente limpa, regularizada e devidamente adubada e revolvida. Arbustos deverão 
ser plantados em pontos da área verde. 
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24.3. Após a colocação das placas aplicar uma camada de 2 cm de terra vegetal. A água para 
molhar a grama recém plantada deverá ser sempre abundante nos primeiros dias, substituindo-se 
as mudas e área de gramas que não tenham vingado. 

24.4. Na entrada do lote da edificação deverá ser colocado grade e portão metálico, conforme 
projeto. 

25.0 —SERVIÇOS FINAIS 

25.1. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os 
equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente 
ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone). 

25.2. Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

25.3 Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos 
recém concluídos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra ou a passagem 
obrigatória de operários assim o exigirem. 

25.4. Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, 
cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros, 
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. 
A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor. 

25.5. Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas 
serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância. 

25.6. A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

25.7. Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que 
salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a 
lavagem com água. 

25.8. Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais 
deverão ser limpos com removedor, não se devendo aplicar ácido muriático nos metais e 
aparelhos sanitários. 

25.9. As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor 
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. 

25.10. Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra pela 
Fiscalização do Ente Federado (Contratante). 
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•~ ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÀO 

1 ~e ~ FUNDO NACIONAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL 

Obra: Centro ~d e Referéncia Es~ializado de Assisténcia Social - CREAS 
Município: REDENÇÃO - PA 
Endereço: Av. Araguaia, Alto Paraná, Ouadra do Ginásio Poliesportivo 

Data: 17/04/2018 
BDI: 28.82°,G 
SINAPI : janeiro-17 

Planilha Orçamentária 

Item Cõd.SINAPi Descrição dos Serviços Unid. Quant. V.Unit. (R$) 
V.UnB (DRS) c/ 

V.Total(R$) d BDI 

1 Serviços Preliminares 

1 1 74209/001 Aquisição e assentamento de Placa da obra em chapa de aço galvanizado -padrão 
Governo Federal 

~ 6,00 407,27 524,65 3.147,90 

1.2 73859/002 Limpeza do terreno m' 499,06 1,09 1,40 698,68 
1.3 Composição 2 InstaVligação prov. De água e esgosto p/canteiro obras unid 1,00 1.528,99 1.969,64 1.969,64 
1.4 41598 Ligação provisõria de energia elétrica em báua tensão unid 1,00 1.355,16 1.745,72 1.745,72 
1.5 74220/001 Tapume em chapa de madeira wmpensada (6mm) wm pintura a cal m' 210,50 44,88 57,81 12.168,77 
1.8 BARRACAO DA OBRA 

1 6 1 9358,y EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016 

m' 20,00 480,82 619,39 12.387,80 

1.6.2 93207 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF 02/2016 

m' 4,00 605,85 780,46 3.121,84 

1.6.3 93210 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÃRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF 02/2016 

m' 6,00 359,27 462,81 2.776,86 

4 93212 
EXECUÇÃO DE SANITÃRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 

~ 240 582 51 750,39 1.800,94 

1 7 73992!001 
Locação convencional de obre, gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 
1,Sm sem reaproveitamento 

m' 216,80 6,93 8,93 1.934,24 

1.8 72897 Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 6,00 m' m' 74,86 18,50 23,83 1.783,89 

1 9 g52g6 Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia wm revestimento primário 
DMT=10km 

m3clan 748,59 1,43 1,64 1.377,41 

Subtotal item 1.0 44.913,69 
2 Administração da Obra 

2.1 Composição 1 Administração local da Obra més 6,00 5.351,60 6.893,93 41.363,58 
Subtotal item 2.0 41.363,58 

3 Mobilizaçãoedesmobilização 
3.1 Composição 18 Mobilização de ferramentas e equipamentos unid 1,00 229,50 295,64 295,64 
3.2 Composição 19 Desmobilização de ferramentas e equipamentos unid 1,00 229,50 295,64 295,64 

Subtotal item 3.0 591,28 
4 Movimento de Terra 

4 1 93358 
Escavacao manual de vala em material de ta categoria ate 1,Sm excluindo esgotamento / 
eswmmento m' 10,40 53,94 69,49 722,70 

4.2 94097 Regularização e compactaGão dos fundos das valas escavadas m' 34,66 4,14 5,33 184,74 
4.3 73964/006 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado m' 16,64 40,9D 52,69 876,76 
4.4 55835 Aterro apiloado(manual) em camadas de 0,20 m wm material de emrpéstimo. m' 121,30 47,72 61,47 7.456,07 

Subtotal item 4.0 9.240,27 

5 Infra~estrutura: Fundações 
5.1 Sapatas Isoladas para Pilares ,Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares 

5 1 1 83358 Espvecao manual de vala em matada! de ta categoda ate 1,Sm excluindo esgotamento / 
eswramento 

~ 108,95 53,94 69,49 7.570,95 

94097 Reguladzaqo e wmpac[ação manual de terzeno com soquete m' 100,47 4,14 5,33 535,51 .1.2 

95240 Lastro de wncreto magro, e=3,0 cm, preparo mecãniw, inclusive aditivo 
impermeabilizante 

m' 100,47 13,05 16,81 1.685,90 

5.1.4 5970 Fonna tabus para concreto em fundaGão, c/ reaproveìlamento 2x m' 315,11 43,66 56,24 17.721,67 
5.1.5 94965 Concreto estMural (Fck =25MPa) m' 29,89 372,94 480,42 14.357,64 

5.1.6 Armação aço CA-50, d 8,3mm (i!4) a 012,5mm (112) -vigaslpescoço IC9 
5.1.6.1 92776 Armação aço CA50, 0 6,3mm Kg 159,64 10,51 13,54 2.160,21 
5.1.6.2 92777 Armação aço CA50, 0 B4Omm Kg 436,00 9,76 12,57 5.480,52 
5.1.6.3 92778 Armação aço CA50, O10.Omm Kg 861,19 7,85 10,11 8.706,61 
5.1.6.4 92779 Armação aço CA-50, O12,Smm Kg 234,40 6,39 8,23 1.929,11 
5.1.6.5 82780 Armação aço CA50, O16,Omm Kg 36,10 4,88 6,29 220,78 
5.1.6.6 32 Fornecimento de aço CA-SO,fd6,3mm, em vergalhão Kg 159,54 3,52 4,53 722,73 
5.1.6.7 33 Fomecìmento da aço CA-50,fd6,Omm, em vergalhão K9 436,00 3,95 5,09 2.219,24 
5.1.6.8 34 Fornecimento de aço CA- SO,fõ10,Omm, em vergalhão Kg 861,19 3,36 4,33 3.728,95 
5.1.6.9 31 Fornecimento de aço CA- 50,ld12,5mm, em vergalhão Kg 234,40 3,20 4,12 965,73 

5.1.6.10 27 Fornecimento de aço CA- 50,{d16,Omm, em vergalhão Kg 35,10 3,20 4,12 144,61 

5.1.7 Anneção aço CA•60, 0 3.4mm (1/4) a 0 6.Omm (1/2) Kg 
5.1.7.1 92775 Armação aço CABO, 0 S,Omm Kg 350,72 11,76 15,15 5.313,34 
5.1.7.2 39 Fornecimento de aço CA-60, f35,Omm, em vergalhão Kg 350,72 3,33 4,29 1.504,57 

5.1.8 74167/004 Lançamento e aplicação manual de wncreto em fundaç5es m' 29,89 90,11 116,08 3.469,12 
3.1.9 Composigão 16 Desforma de madeira para fundaGão m' 315,11 2,00 2,58 812,98 

5.1.10 73864/008 Reaterro wmpactado manualmente (vaWs de funtlações residenciais) m' 125,58 40,90 52,69 8.817,08 
Subtotal item 5.0 85.870 23 

6 Superestrutura 
6.1 Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura 

6.1.1 g22p Fabricação de fõrma para pilares e esiMuras similares, em chapa de madeira 
compensada resinada, e = 17 mm. 

m' 281,00 85,69 110,39 31.019,59 

6.1.2 94965 Concreto Fck =25MPa, virado em betoneira, sem IanGamemo m' 15,30 372,94 480,42 7.350,43 

6.1.3 Armação aço CA-50, 0 6,3mm (i/4) a O12,Smm (1/2) -vigas/peswço -
fornecimento (perda de 10%) Dobra / Cokroação 
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V.Ung (DR$) d 

V.Total(R$) cl BDI 

6.1.3.1 92776 Armação aço CA-50, 0 6,3mm Kg 16,10 10,51 13,54 217,99 
6.1.3.2 92777 Armação aça CASO, 0 S,Omm Kg 415,60 9,76 12,57 5.224,09 
6.1.3.3 92778 Armaçao aço CA-50, 0 t0,Omm Kg 426,10 7,85 10,11 4.307,87 
6.1.3.4 92779 Armação aça CA-50, 0 12,Smm Kg 97,50 6,39 8,23 802,43 
6.1.3.5 92780 Armação aço CA-50,O16,Omm Kg 46.30 4,88 6,29 291,23 
6.1.3.6 32 Fornecimento de aço CA- 50,O6,3mm, em vergelhão Kg 16,10 3,52 4,53 72,93 
6.1.3.7 33 Fornecimento de aço CA- 50,O8,Omm, em vergalhão Kg 415,60 3,95 5,09 2.115,40 
6.1.3.8 34 Fornecimento de aço CA- 50,O70,Omm, em vergalhão Kg 426,10 3,36 4,33 1.845,01 
6.1.3.9 31 Fornecimento de aço CA- 50,O12,Smm, em vergalhão Kg 97,50 3,20 4,12 401,70 
6.1.3.10 27 Fornecimento de aço CA- 50,O16,Omm, em vergalhão Kg 46,30 3,20 4,12 190,76 

6.1.4 73g4y002 Armação aço CA-60, 0 3.4mm (1 /4) a 0 6.Omm (12) - vigasfpescoço -
fomecimento (perda de 10°b) f7obra /Coloração 

6.1.4.1 92775 Armação aço CA-60,0S,Omm Kg 364,60 11,76 15,15 5.523,69 
6.1.4.2 39 Fomecimearo de aço CA- 60, OS,Omm, em vergalhão Kg 384,60 3,33 4,29 1.564,13 

6.1.5 92873 Lançamento e apligç3o manual de concreto em estruturas. m' 15,30 141,41 182,16 2.787,05 
6.1.6 Composição 17 Desforma de madeira para vigas e pilares rrt' 281,00 1,60 2,07 581,67 

Concreto Armado para Vergas e contravergas 

6 2 1 74200/001 
Verga e coMraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-10x10cm -
preparo com betoneira, aço CA60, bitola fina, inclusive formas e tabuas 3A 

6.2.1.1 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. m 3,35 20,08 25,87 86,66 
6.2.1.2 93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. m 27,10 25,66 33,06 895,93 
6.2.1.3 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. m 16,00 15,28 19,68 314,68 
6.2.1.4 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. m 5,30 25,28 32,57 172,62 
6.2.1.5 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO m 3,35 19,87 25,60 85,76 
6.2.1.6 93195 CONITRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DEMAIS DE 7,5 M DE COMPRIMENTO. m 27,10 23,36 30,09 815,44 

6.3 Laje Pré-Moldada 

6.3.1 74202/001 
Laje pré-moldada p/ forro, sobrecarga 100 Kgf/rrR, vacs até 3,SME=8cm d lajota e 
cap de concreto Fck 20MPa 3cm, inter eixo 38cm,d escoramento (reapr 3X) e 
ferragem negativa. 

m' 226,09 57,02 73,45 16.606,31 

6.4 Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m 

6.4.1 94231 
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical 

m 48,65 22,15 28,53 1.387,98 

Subtotal item 6.0 84.661,55 

7" Paredes 

7.1 Alvenaria de vedaçáo (edificação e muro) 

7.1.1 89168 
(Composição Representativa) Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de 
cerãmica de 9x19x19cm (espessura 9 cm), para edificação habitacional unifamiliar 
(casa) e edificação pública padrão. AF_112014 (Edificaçào) 

m' 426,21 55,65 71,69 30.554,99 

7 1 2 87503 

ANenarta de vedação de blocos cerámicos furados na horizontal de 9X19 m'X19cm 
(espessura 9cm) de parede com área líquida maior ou iguala 6mv sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
AF 062014 (Muro) 

~ 1 ~ 69 48 ~ 62,55 9.000,32 

Subtotal item 7.0 39.555,31 $. 

8 Esquadrias 
6.1 Portas de Madeira e Vidro 

8 1 1 68050 Porta de correrem alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, 
fechadura epuxador - PV 1 (250 x 210) 

m' 5,25 385,69 496,85 2.608,46 

8.1.2 68050 
Porta de correrem alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, 
fechadura epuxador - PV 2 (200 x 210) 

~ 4,20 385,69 496,85 2.086,77 

8.1.3 90849 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 
3,Scm, Incluso dobradiças,batente Balizar - fornecimento e instalação - PM 1 (80 x 
210) 

unid 10,00 581,54 749,14 7.491,40 

8.1.4 73910/008 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 120x210cm, espessura de 
3,Scm, incluso dobradiças,batente Balizar - fornecimento e instalação - PM 2 (2x 60 
x 210) -com fenagens 

unid 2,00 547,76 705,62 1.411,24 

8.1.5 90847 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 
3,Scm, incluso dobradiças batente, fechadura e alirdr - fornecimento e instalação - 
PM 3 (60 x 210) -com ferragens 

unid 2,00 535,29 689,56 1.379,12 

8 1 6 91341 
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana rnm guam'Ição, fbcação com parafusos - 
fornecimento einstalação 

m' 288 515,61 664,21 1.912,92 

8.1.7 91307 Fechadura completa de embutir para porta interna unid 6,00 54 02 69,59 417,54 
8.1.8 91305 Fechadura completa de embutir para porta de banheiro unid 400 51,34 66,14 264,56 
8.1.9 91306 Fechadura completa de embutir para porta interna 2 folhas unid 2,00 77,78 100,20 200,40 
8.1.10 91304 Fechadura completa de embutir para porta externa unid 2,00 68,06 87,67 175,34 

8.2 Portas metál(cas 
8.2.1 739331002 Porta de Ferro - PF 1 (80 x 210) -com ferragens - 2 und m' 3,36 476,05 613,25 2.060,52 
8.2.2 40678 Porta de Ferro - PF 2 (64x64) -com ferragens - 1 und rr1' 0,41 287,41 370,24 151,80 
8.2.3 40678 Porta de Ferro - PF 3 (120 x 71) -com ferragens -1 untl m' 0,85 287,41 370,24 315,44 
8.2.4 74100/001 Portão de ferro - PF 4 (1,80x1,72) -com fenagens - 1 und m' 3,10 366,27 471,83 1.462,67 
8.3 Janelas metálicas 

8.3.1 94569 Janela de Alumínio maximar - JA 1 (125 x 200) G ferragens e vidro 4mm-tund m' 2,50 360,38 464,24 1.160,60 

8.3.2 94570 Janela de Alumínio de correr - JA 2 (200 x 110) d ferragens e vidro 4mm-7und m' 15,40 321,99 414,79 6.387,77 
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8.3.3 94573 Janela de Aluminlo de cener - JA 3 (305 x 50) G ferragens e vidro 4mm -1 und rr>= 1,53 315,58 406,53 619,96 

8.3.4 94570 Janela de Alumínio de correr - JA 4 (140 x 110) G ferragens e vidro 4mm-1 und m' 1,54 321,99 414,79 638,78 

8.3.5 94573 Janela de Alumínio de tonar - JA 5 (440 x 50) G fenagens e vidro 4mm-1 und m' 2,20 315,58 406,53 894,37 

8.3.6 94572 Janela de Alumínio de corzer- JA 6 (165 x 200) G fenagens e vidro 4mm-1 und m~ 3,30 477,16 614,68 2.028,44 

Subtotal item 8.0 33.668,10 

9 Cobertura 

9 1 g2r~ ~ 169,85 13,84 17,83 3.028,38 
Estrutura para telha ondulada de fibrocimento, em madeira aparelhada, apoiada em 
laje 

9.2 94210 Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação m' 169,85 47,60 61,32 10.415,05 
9.3 74045/002 Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, inclusa fomção m 16,55 52,15 67,18 1.111,83 
9.4 55960 Imunização de madeiramento para cobertura util~ando cupinicida incolor m 169,85 4,31 5,55 942,65 

Subtotal item 9.0 15.497,91 

Impermeabilização 
83738 Impermeabilização cem manta asfáltica 4mm - calhas e laje m' 703,06 84,19 108,45 11.179,43 

2 73876 Proteção mecânica G argamassa traço 1:3, espessura 2cm m' 103,08 48,05 61,90 6.380,88 
10.3 74106/001 Imperzneabilizacao de estrturas enterradas, com tinta asfattica, duas demaos. m' 173,47 8,13 10,47 1.816,18 

Subtotal item 10.0 19.376,49 

11 Revestimento de Paredes 

11.1 87905 
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e eslMuras de concreto de 
fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
4001. 

rr>= 652,26 5,78 7,45 4.859,32 

11 2 67894 
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto intemas, com colher de 
pedreiro. Argamassa trapo 1:3 com preparo em betoneira 4001. m' 485,26 2,71 3,49 1.693,57 

11.3 87882 
Chapisco aplicado no teto, com rolo pa2 textura acdlira, argamassa traço 1:4 e 
emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 4001. 

m' 197,18 3,46 4,46 879,42 

11.4 87532 
Emboço, para recebimento de cerãmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicado manualmente em faces intemas tle paredes, para ambiente com 
área entre Sm2 e 10m2, espessure de 20mm com execuçáo de taliscas. 

m' 109,78 25,93 33,40 3.666,79 

11.5 90406 Emboço para teto, traço 1:2:8, es¡+acura 1,Ocm m' 197,18 30,84 39,73 7.833,96 

11.6 89173 
Rreboce com argamassa 1:2:S;Add. Plast.para paredes intemas -espessura 2,0 ~ 375,48 23,92 30,81 11.568,54 

11 7 87775 
Rmboce com argamassa 1:2:8;Adit. Plast.para paredes eMemas -espessura 2,5 ~ 652 26 36,27 46,72 30.473,49 

11.8 87265 
Revestimento cerámico para paredes intemas com placas típo grés ou semi-grès de 
dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m' na altura 
inteira das paredes. 

m' 109,78 51,84 66,78 7.331,38 

Subtotal item 11,0 68.306,47 

12 Pavimentação 
12.1 94982 Contrapisollastro de concreto não-estrutural e= 5cm, preparo com betoneira rrP 9,75 293.84 378,52 3.690,19 

95240 
Lastro de concreto,espessura 3cm, preparo mecãnico(Camada regulerBadora 
e=3cm) m° 184,98 13,05 16,81 3.277,61 

12.3 89171 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) Do serviço de revestimento cerámico para 
piso em placas tipo gpéó de dimensões 35x35cm, para edificação habitacional 
unifamilìar e edificação pública padrão AF 112014 

m' 194,88 46,48 59,88 11.675,40 

12.4 Composiçáo 3 
Fomecimento e colocaçáo de piso tátil de alerta em borzacha, assentado com cola, 
espessura Smm 

m' 9,96 202,71 261,13 2.601,51 

12.5 Composiçâo 4 
Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimenticia de alta 
resisténcia (25x25cm), espessure 2,Ocm 

m' 16,50 75,87 97,73 1.612,55 

12 6 98699 Rodapé cerãmico de 7cm de altura com placas tipo grés dimensões 35K35cm. 
AF 062014 m 134,61 6,29 8,10 1.090,34 

12.7 94992 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 

m' 157,76 53,34 68,71 10.839,69 (cimento/areia/ódta), preparo mecãnico, espessura 6cm, com junta de dilatação em 
madeira, incluso lançamento e adensamento (calçada e pátio interno) 

Subtotal item 12.0 34.767,29 

13 Pintura 

13.1 88485 Aplicaçèo tle fundo selador acrllicp em paredes, uma demão, af 062014 m' 1.027,74 1,72 2,22 2.281,58 
13.2 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demáo. af 062014 m' 197,18 1,99 2,56 504,78 
13.3 88497 Aplicação e lixamento de massa látex acrílica em paredes, duas demãos m' 1.027,74 8,92 11,49 11.808,71 
13.4 88496 Aplicação e lixamento de massa látex acr(lìca em teto, duas demãos m' 197,18 1685 21,71 4.280,78 
13.5 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demáos m' 1.027,74 10,36 13,35 13.720,30 
13.6 86488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em tetos duas demáos m' 19718 11 60 14,94 2.945,87 

13.7 74145/001 
Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superticie metalica, incluso uma demao 
de fundo anticorrosivo. Utilizacao de revolver { ar-comprimido). 

m~ 38,52 11,90 15,33 590,56 

13.8 74133/002 Emassamento com massa a oleo, duas demaos m' 60,90 14,65 18,87 1.149,18 
13.9 73739!001 Pintura esmalte acetinado em madeira, 02 demáos m' 60,90 12,40 15,97 972,57 

Subtotal item 13.0 38.254,53 
14 Instalação Elétrica 

14.1 Ouadro de Distribuição de Luz e Força (ODLF) 

14.1.1 74131!007 
Quadro de Distdbuiçáo de energia, de embutir com porta, para 44 disjuntores 
termomagnéticos monopolares, barramento tdfásico e neutro com proteçáo geral, 
disjuntor geral trifásice. 

unid 1,00 568,09 731,81 731,81 
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14.2 Disjuntores 
14.2.1 74130/005 Disjuntor termomagnético tripular 50 a 100A unid 2,00 83,44 107,49 214,98 
14.2.2 74130/001 Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A unid 5,00 9,64 12,42 62,10 
14.2.3 74130/003 Disjuntor termomagnético bípolar 16 a 25A unid 11,00 42,94 55,32 608,52 
14.3 Luminárias 

14.3.1 73953/002 Luminária completa de sobrepor tipo calha 2z 20w G reator/lamp. fluoresc. unid 2,00 60,31 77,69 155,38 
14.3.2 73953/006 Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w G reator/lamp. fluoresc. unid 11,00 78,49 101,11 1.112,21 
14.3.3 74094/001 Luminária tipo spot pare 1 lâmpada incandescente/Fluorescente compacta unid 9,00 49,82 64,18 577,62 
14.4 Ponto de Luz 

14.4.1 93128 
Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, 
rasgo, quebra e chumbamento (excluindo lumínáda e lãmpada). 

unid 21,00 91,30 117,61 2.469,81 

14.4.2 93139 
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamemo (excluindo luminária e 
lâmpada}. 

unid 1,00 128,59 165,65 165,65 

14.5 Pontos de tomadas 

14.5.1 83141 
Ponto de tomada incluindo tomada t0a250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento. 

unid 54,00 118,93 153,21 8.273,34 

2 
~' 

93143 
Ponto de tomada incluindo tomada 20a/250v, raãa elétdca,eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento. 

unid 7,00 120,41 155,11 1.085,77 

Subtotal item 14.0 15.457,19 

15 Instalação Telefbnica 
15.1 91852 Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (12") m 80,00 5,11 6,58 526,40 
15.2 73768/001 Fio telefonico fi 0,6mm, 2 condutores m 80,00 1,63 2,10 168,00 
15.3 83366 Caixa de passagem pare telefone 10X10XScm unid 9,00 49,70 64,02 576,18 
15.4 72337 Tomada para telefone tle 4 pulos padreo Celebres unW 9,G0 17,66 22,75 204,75 
15.5 83370 Quadro de distribuição para telefone n°.3, 40 x40 x 12cm unid 1,00 169,49 218,34 218,34 

Subtotal item 15.0 1.693,67 

16 InstalaçãoHidráulica _ 
16.1 Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros) 

16.1.1 89401 Tubo em PVC soldável água fda 020mm m 35,35 5,27 6,79 240,03 
16.1.2 89402 Tubo em PVC soldável água fda ¢ 25mm m 44,01 6,51 8,39 369,24 
16.1.3 89449 Tubo em PVC soldável água fria 050mm m 22,46 12,38 15,95 358,24 
16.1.4 94783 Adaptador PVC G flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x12" (entrada) unid 1,00 13,87 17,87 17,87 

16.1.5 84703 ADAPTADOR COM PLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 314 (extravasador) 

unid 1,00 16,39 21,11 21,11 

16.1.6 94706 Adaptador PVC c/ flanges/anel p/ caixa d'água 50mm xt 112" (bardlete) unid 2,00 36,49 47,01 94,02 

16.1.7 g4~2 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.12, 

unid 6,00 8,30 10,69 64,14 

16.1.8 89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4, unid 2,00 4,69 6,04 12,08 
16.1.9 89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM unid 1,00 3,66 4,71 4,71 
16.1.10 89575 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM unid 2,00 6,69 8,62 17,24 
16.1.11 89579 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM unid 7,00 6,61 8,52 59,64 
16.1.12 89980 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 unid 1,00 6,24 8,04 8,04 
16.1.13 89361 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, unid 1,00 6,02 7,75 7,75 

~~14 89360 CURVA 9D GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM unid 2,00 6,10 7,86 15,72 
7( 15 89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM unid 2,00 4,90 6,31 12,62 

~~.~í.16 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM unid 3,00 5,25 8,78 20,28 
16.1.17 89625 TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM unid 9,00 13,46 17,34 156,06 
16.1.18 89827 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, ON 50MM X 25MM unid 2,00 13,24 17,06 34,12 
16.1.19 94689 T~ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM unid 1,00 8,89 11,45 11,45 
16.1.20 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 30CM unid 7,00 5,91 7,61 53,27 
16.1.21 94673 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM unid 3,00 6,92 8,91 26,73 
18.1.22 94679 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM unid 4,00 16,09 20,73 82,92 
16.1.23 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM unid 13,OD 5,86 7,55 98,15 
16.1.24 94678 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM unid 7,00 10,79 13,90 97,30 

16.1.25 90373 
1~ELH0 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

unid 9,00 9,44 12,16 109,44 

16.1.26 80443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

m 79,36 8,61 11,09 880,10 

16.1.27 90445 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MAIORES QUE 40 MM m 22,46 17,27 22,25 499,74 

16.1.28 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIÇAO COM 
DIÃMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

m 79,36 8,73 11,25 892,80 

16 1 29 gOg67 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÃMETROS MAIORES QUE 40 MM 

m 22,46 13,82 17,80 399,79 

16.2 Acessórios e Complementos 
16.2.1 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 12 unid 4,00 90,65 116,78 467,12 

162 2 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 12, COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

unid 2,00 61,02 78,61 157,22 

16.2.3 88887 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMAMS unid 3,00 67,76 87,29 261,87 

16.2.4 94795 Tomeis de bóia real 1" (20mm) com balão plástico unid 2,00 24,65 31,75 63,50 

16.2.5 88503 
Reservatório d'água de fibrocimento, capacidade de 1000 litros - fornecimento e 
instalação 

unid 2,00 666,27 858,29 1.716,58 

Subtotal item 16.0 7.330,89 

97 , Instalação de Aguas Pluviais - 
17.1 Tubulações e Conexões de PVC 
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~`~`~^x+ ESTADO DO PARÁ ~￼' '~ .-. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇ/~O 

~, >,-> FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Obra: Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social - CREAS 
Município: REDENGÃO - PA 
Endereço: Av. Araguaia, Alto Paraná, Quadra do Ginásio Poliesportivo 

Data: 17!042018 
BDI: 28,82°b 
SINAPI : janeiro-l7 

Planilha Orçamentária 

Item Cód.SINAPI Descrição dos Serviços Unid. Quant. V.Unìt. (R$) 
V.Ung (DRS) c/ 

V.Total(RS) c/ BDI 

17.1.1 89512 TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM m 16,18 36,96 47,61 770,33 
17.1.2 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM m 66,51 23,97 30,88 2.053,83 

17.1.3 89582 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA 

unid 5,00 15,29 19,70 98,50 

171 4 89581 JOELHO ~ GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA 

unid 9,00 15,69 20,21 181,89 

17.1.5 89569 
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA 

un(d 2,00 44,81 57,72 115,44 

17.1.6 89685 
JUNÇAO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA 

unid 1,00 29,24 37,67 37,67 

17.2 Acessórios e Complementos 
17.2.1 89710 Ralo hemisfértco (formato abacaxi) , PVC, 075mm unid 12,00 7,97 10,27 123,24 
17.2.2 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA- F.XECUÇAO unid 6,00 147,75 190,33 1.141,98 

Subtotal item 17.0 4.522,88 

16 Instalação Sanitária 
18.1 Tubulações e Conexões de PVC 

18.1.1 Composição 5 Ponto esgoto de PVC 0100mm, inclusive conexões (nos sanitários) pt 5,00 219,71 283,03 1.415,15 
1.2 89714 Tubo PVC esgoto 0 100mm, inclusive conexões (rede externa) m 32,17 36,40 46,89 1.508,45 

3 89713 Tubo PVC esgoto 0 75mm, inclusive conexões (rede intema) m 1,25 28,33 36,49 45,61 
~~~õ.1.4 89712 Tubo PVC esgoto 0 SOmm, inclusive conexões (rede intema) m 13,36 19,08 24,56 328,39 
18.1.5 89711 Tubo PVC esgoto 0 40mm, inclusive conexóes (rede intema) m 5,36 12,93 16,66 89,30 
18.2 Acessórios e Complementos 

18.2.1 11712 Caixa sifonada PVC, 150 X 150 X 50 mm, com grelha quadrada branca (NBR 5688) unid 7,00 24,60 31,69 221,83 

18 2 2 74051/001 Càixa de gordura dupla em concreto pré-moldado do 60mm com tampa - 
fornecimento e instalação 

unid 1,~ 146,08 188,18 188,18 

18.2.3 74166/001 
Caixa de inspeção em centteto pre-moldada 060 cm c/ tampa de concreto, 
h=60cm. Fornecimento e instalaGão. 

unid 3,00 151,35 194,97 584,91 

18.3 Sistema Fossa/Sumidouro 

18.3.1 Composição 6 
Fossa septica em alvenaria de tijolo ceremico macico dimensoes externas para, 
30001itros, revestida internamente com harta lisa ,com tampa em concreto armado 
com espessura 8cm 

uníd 1,00 2.558,20 3.295,47 3.295,47 

18.3.2 Composição 7 Sumidouro em alvenaria de tijolo ceremico macico diametro 1,20m e atture S,OOm, 
com tampa em concreto armado diametro 1,40m e espessura 10cm 

unid 1,00 1.190,73 1.533,90 1.533,90 

Subtotal item 18.0 9.211,19 

18 Prevenção e Combate a Incéndio 
19.1 73775/001 Extintor de incéndio tipo POS com 4fCç1- fornecimento e instalaGão unid 3,00 167,64 215,95 647,85 

19.2 Composição 13 
Placa de sinalização de segurança fotoluminescente -cuidado: risco de choque 
elétrico 

unid 1,00 45,78 58,98 58,98 

19.3 Composição 14 Placa de sinalização de segurança fotoluminescente quadrada -extintor unid 3,00 29,54 38,06 114,18 

19.4 Com i ao 15 Pos G 
Placa de sinalização de segurença fotoluminescente -salda de emergéncia, 
orientação saitla de emergéncia e indicação do sentido da salda de emergéncia 

unid 25,00 26,41 34,02 850,50 

19.5 ComposiGão 14 Placa de sinalização de segurenGa fotoluminescente redonda -proibido fumar unid 2,00 29,54 36,06 76,12 

38774 
Luminária de emergéncia 30 LEDs, poténcia 2 W, bateria de Iltio, autonomia de 6 
hores 

unid 17,00 20,95 26,99 458,83 
- 

Subtotal item 19.0 2.206,48 

20 Louças e Metais 
20.1 Louças 

20 1 1 86888 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -padrão médio- 
fornecimento e instalaçáo. af 122013 p 

unid 5,00 328,62 423,33 2.116,65 

20.1.2 377 Assento plástico para vaso sanitário unid 5,00 21,75 28,02 140,10 

20.1.3 74234/001 
Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 12" com 
cenopla cromada acabamento simples e conjunto para focação - fornecimento e 
instalaçào 

unìd 1,00 435,24 560,68 560,68 

20.1.4 86902 
Lavatório de louça branca com wluna,44x35,5cm, padrão popular, fornecimento e 
instalaGão. AF 122013 

unid 4,00 185,62 239,12 956,48 

20.1.5 86923 
Tanque de louça branca suspenso, 181 ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em 
PVC, válvula plástica e tomeire de metal cromado padrão médio - fornecimento e 
instalaGão. AF 122013 P 

unid 1,00 371,88 479,06 479,06 

20.1.6 83442 

Bancada de grendo cinza polido 1,50 z O,60m, com cuba inoxidável média, válvula 
americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate Flexível 30cm, tomeis 
de mesacromedattomeire parede tubo móvel padrão atto-Fomecimento e instalação. 
AF 12/2013 P 

unid 1,OD 751,30 967,82 967,82 

20.1.7 Composição 9 
Papeleira plástica tipo dispenser para papel h¿gienlce rolado - fonecimento e 
instalação 

ulnd 4,00 51,37 66,17 264,68 

20.1.8 88571 Saboneteira de sobrepor (faada na parede), tipo concha, em aco ìnoxidavel - 
fornecimento e instalação 

unid 4,00 35,87 46,21 184,84 

20.1.9 Composição 10 
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha intertolhado - fornecimento e 
instalação 

uinid 4,00 51,37 66,17 264,68 

20.1.10 95545 Sabonetefre tle IouGa branca 7,5 x 15cm pare pia de cozinha -incluso facção unid 1,00 23,47 30,23 30,23 
20.2 Metais 

20 2 1 40729 
VÁLVULA DESCARGA 1.1!2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO 

unid 5,00 196,16 252,69 1.263,45 

20.2.2 86906 Tomeis cromada 12" ou 3/4" para lavatório unid 4,00 43,17 55,61 ~ 222,44 

20.2.3 136878 Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório com ou sem ladrão. 
Fornecimento e instalação. AF 12!2013 

unid 4,00 4,79 6,17 24,88 

20.2.4 66877 Válvula em metal cromado 3.12 z 1.12" para pia cozinha unid 1,00 22,19 28,59 28,59 
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~' ESTADO DO PARÁ 
~~ ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇPfO 

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

Obra: Centro de Referéncia Especializado de Assistãncia Social - CREAS 
Município: REDENGÃO- PA 
Endereço: Av. Araguaia, Alto Paraná, Quadra do Ginásio Poliesportivo 

Data: 17l04Y2018 
BDI: 28,82°ro 
SINAPI : janeiro-l7 

Planilha Orçamentária 

item Cód.SINAPI Descrição dos Serviços Unid. Quant. V.Unit. (R$) 
V.Ung (DR$) cl 

V.Total(RS) c! BDI 

20.2.5 86882 Sìfão tipo garrafa em PVC 1.1/4"- Fornecimento e instalação. AF 12/2013 unìd 4,00 13,58 17,49 69,96 

20.2.6 86883 Sìfão do tipo Oezivel em PVC 3/4'~Ct 1/2"- Fornecimento e instalação. AF_12/2013 unìd 2,00 7,75 9,98 19,96 

Subtotal item 20.0 7.594,30 

21 ServiçosDiversos 
21.1 Composição 8 Bancada de mármore branco polido para banheiro - 2m unìd 1,00 749,80 965,89 965,89 
21.2 74229/001 Divisória para banheiro em mármore brenco nacional mT 10,44 417,98 538,44 5.621,31 
21.3 74236/001 Plantio de Aramas batatais em placas mT 112,75 7,87 10,14 1.143,29 
21.4 85178 Plantio de arbusto com altura 50 a 100 cm, em cava de 60x60x60 cm unìd 5,00 61,93 79,78 396,90 
21.5 Composição 11 Conjunto de barra de apoio para PNE em aço inox cj 2,00 122,96 158,39 316,78 
21.6 74072/002 Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.112" m 24,00 91,15 117,42 2.818,08 

21.7 73932/001 G2de de ferro em barra chata 3/16" para fechamento de contlicionadores de ar mT 25,64 214,30 276,06 7.078,18 

21.8 Composição 12 Grade e portão metálico com pintura eletrostática para fechamento da edificação mT 27,00 378,17 487,16 13.153,32 

Subtotal item 21.0 31.495,75 

22 Serviços Finais 
1 9537 Limpeza final da obra ( mT 216,60 2,09 2,69 582,65 

Subtotal item 22.0 582,65 
Total Geral(R$) 596,181,48 
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ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Obra: Centro de Referencia Especializado de Assiscéncia Social - CREAS 

Município: REDENÇÃO - PA 
Endereço: Av. Arequaia, Alto Pamna, Quadre do Ginásio Poliespordvo 

Memória de Calculo 

Data: 17(042018 

8D1: 28,82% 
SINAPI : janeiro-17 

Item Descrição dos Serviços Unid. Quant. 

1 Serviços Preliminares 

1.1 Aquisição e assentamento de Placada obra em chapa de aço galvanizado -padrão Governo Federal m' 6,00 

akure m 2•~ 
largura m 3,00 
area(Ixh) m' 6,00 

1.2 Limpeza do terreno m' 499,06 
conforme planta de implantação - area do terreno m' 499,06 

1.3 InstaVligação prov. De agua e esgosro pfcanteiro obras unid 100 
1 unidade 

1.4 Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão unitl 1,00 
1 unidade 

1.5 Tapume em chapa de madeiro compensada (6mm) com pintura a cal m' 210,50 
Pedmetro (P) m 95,68 
pitara (H) m 2,20 
area(PxH) m' 210,50 

1.6 BARRACAO DA OBRA m' 

1 61 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NAO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 042016 

m' 20,00 

comprimento m 4,00 
largura m 5,00 
area(c#) m' 20,00 

1'62 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 022016 

m i 4,00 

comprimento m 2,00 
targum m 2,00 
area(cxq m' 4,00 

1.6.3 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 022016 

m' 600 

compdmento m 2,00 
largura m 3,00 
area(cxp m' 6,00 

1.6.4 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 022016 

m' 2,40 

comprimento m 2,00 
largura m 1,20 
area(cxp m' 2,40 

1 7 Locação convencional de obra, gabariro tle tabuas varridas pontaletadas a cada 1,Sm sem 
reaprgv2kamen[O 

m' 276,60 

conforme projeto arquitetonico-area edificação m' 216,60 

Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 600 m' m' 74,86 
area do terteno m' 499,06 
espessam da camada de limpesa m 0,15 
volume m' 74,86 

1.9 Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia com reveskmenro primário DMT=10km m'xkm 748,59 
volume transportado m' 74,86 
distancia percorrida krrl 10,00 
transporte m3ckm 748,59 

2 Administração da Obra 
2.1 Administreção local da Obre més 6,00 

conforme cronogrema da obre més 6,00 

3 Mobilização e Desmobilização 

3.1 Mobilização de ferramentas e equipamentos unid 1,00 
Ulilizantlo caminhão camxxria, 9 toneladas, para lmnsporte de 

equipamentos, como : fertamemos, equipamentos e utensílios pare a 
execução da obra com esamativa de DMT = SO lan 

3.2 Desmobil'IzaÇãO de ferramentas e equipamentos unid 1,00 
Utiláando caminhão camnxria, 9 toneladas, para transporte de 

equipamentos, como : fertamemos, equipamentos e utensílios para a 
execução da obra com estimativa deDMT = 50 lan 

4 Movimento de Terra 
4.1 Escavacao manual de vala em material de 1a categoria ate 1,Sm excluintlo esgotamento 1 escoramento m' 10,40 

Rede e#ema da ent2da de instalação elétrica - 15,OOm m 15,00 
Rede e#ema da instalação telefónica -15,OOm m 15,00 
Rede e#ema da ìnstalaçao de égua potável -(2,1+11,6+14,96)m m 28,65 
Rede e#erna da instalação de esgoto sankádo-(1,53+1,20+2,42+14,90«2,35«3,00«2,24+1,55)m m 29,19 
Rede e#ema da instalação de águas pluviais -
(14,00«320«7,10«4,05+1,05+0.55+25Q«4,65+1,00«13,30+0.55+9,50)m m u •~ 
Rede e#ema das ins[alaçóes provisórias - 30,OOm m 30,00 
largam da vala m 0 20 
profundidade m 0,30 
Volume de solo escavado= 173,29(e#ensao linear) x 0,20 x 0.30m = m' 10,40 

4.2 Regularização e compactação dos fundos das vales escavadas m' 34,66 
Rede e#erna da entrada tle instalação elétrica -15,OOm m 15,00 
Rede e#ema da instalação telefónica -15,OOm m 15,00 / 
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RétleexternaaalnatelaçaoOeáguepo[ável-(2,1+11,6*14,95)m m 28.66 
Retle externa de Instalação da esgoto sanitàdo-(1,53+1,20«2,a2+t4,90+2,35+3,ÚJ+2,24+7,55)m m 29,19 
Rede externa da instalaçao de águas pluviais -
(14,00+3,20+1,10+4,05+1,05+0,55+2,50+4,65+7,00+13,30+0,55*9,50)m m ~'~ 
Rede eMema das instalaçces pro✓ìsónas-30,OOm m 30,00 
largure da vala m 0,20 
regularização= 173,29(extensão linear) x 0,20m = m' 34,66 

4.3 Reaterto de vala com matedal granular reaproveBado adensado e vibrado m' 16,64 
Volume = 1,6 Ondice de compactaFão) x vol escavado m' = m' 16,64 

4.4 Atarto apiloado(manuap em camadas de 0,20 m com matedel tle emrpástlmo. m' 121,30 
ares edificada - 216,60 m' m' 216,60 
espessura do aterro - 0,35 m m' 0,35 
Volume= 1,6 (Indica de compacFaFào) zvol alerto m' = m' 121,30 

. .6 ~ In(raestrutura: Fundações . . 
6.1 Sapatas,Vigas Baltlrame e"Pescoço" tlos Pílares 

5.1.1 Escavacao manuat de vala em matedal de ta categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento m' 108,95 - - 
Sapatas 
S1eS28-2x0,8020,90#,00= m' 286 
S2,S3,S4,510,512,521,525,531-821,OSz1,20X2,00= m' 2016 
S5,S8,S9,S71,S22,S29-6k1,15x1,30x2,00= m' 17,94 . 
S6,S15,S23,930-4xt,30x1,45x2,00= m' 1508 
S7,S13,524-3x1.20x7,35~Q,00= m' 9,72 
S14,S79,520-3x1,45x1,60x2,00= m' 7392 
S16,S27-2x1,10x7,45x2,00= m' 638 
S77- ix0,85x1,00x2,00= m' 7,70 
St8-7x1,35x1,50oQ,00= m' 4,05 
526- ix0,95x1,tOx2,00= m' 2,09 
S32 • 1x1,4x2,2#,00= m' 6,16 
Vigas baldrames 
Bt a B26 - 
(9,95+1,5+9,95+5,65+1,85+3,41+70,27*2,94+3,75+5,97+4,15+8,67+3,15~72,35+6,15+21,65+4,65+6,30+5,9+4, 
65+3,3+1,82+6,3+4,65+2,6+5,66) x 0,20 x 0,70= 

3,13 

Muro 
(34,94+15,00+30,00+15,74)x0,30><<1,20= 5 74 

de solo escavado= m' 108,95 .~. Volume 

.L Regularização e compactaFão manual de terteno com soquete m' 100,47 - - 
Sapatas 
S1eS28-2x0,80x0,90= rp' 1,44 
S2,S3,54,Si0,S12,S21,S25,S31-Bx7,05z1,20= m' 10,08 
SS,58,59,S11,S22,S29-6z1,15x1,30= m' 897 
S6,S15,S23,S30-4x1,30x1,45= m' 7,54 
S7,S13,S24-3x1,20x1,35- m' 4,86 
S14,S19,S20-3x7,45x7,60= rrF 696 
576,527-2x1,10x1,45= m' 3,19 
St7-1x0,85x7,00= rrP 0,85 
S78 - ix1,35x1,50= m' 2 03 
526- ix0,95x1,10= m' 1,05 
S32 - 1x1,4x2,2= m' 3,08 
Vigas baldrames 
Bt a 62S - 
(9,95+1,5+9,95+5,65+1,85+3,41+70,21+2,94+3,15+5,91+4,15+8,67*3,15+12,35*6,15+21,65+4,65+6,30*5,9+4, 
65*3,3+7,82+6,3+4,65+2,6+5,66) x 0,20 x 0,10= 

31,29 

Mum 

(34,94+15,00+30,00+15,74)%0,30x0,20= 19 14 
regularização= m' 700,47 

5.1.3 Lastro de croncrero maqro, e=3,0 cm, preparo mecánico, inclusive aditivo impermeabilizante m' 100,47 - - 
Sapatas 
S1eS28-2x0,80x0,90= rrR 144 
S2,S3,S4,St0,S12,S21,S25,S31-8x1,O5x1,20= m' 1008 
SS,SB,S9,S11,S22,S29-6x1,15x1,30= m' 8,97 
S6,S15,S23,S30-4z1,30x1,45= m' 7,54 
S7,S13,S24-3x1,20x1,35= m' 4,86 

+ S14,S19,S20-3x1,45x1,60= m' 6,96 

~ S16,S27 - 2z1,10x1,45= m' 3 79 
St7-1x0,85x7,00= m' 0,86 
S16-1x1,35x1,50= m' 203 
526- 1x0,9521.10= m' 1,05 
532-1x1,4x2,2= m' 308 
Vigas baldmmes 
B7 a 626 - 
(9,95+1,5+9,95+5,65+7,85+3,41+70,21+2,94+3,15+5,91+4,75+8,67+3,15+12.35+6,15+21,65+4,65+6,30+5,9~4, 
65+3,3+1,82+6,3+4,65+2,6+5,66) x 0,20 x 0, 70= 

31,29 

Muro 

(34,94+15,00*30,00+75,74yc0,30x0,20= 19,14 
regulanzaçao= m' 100,47 

5.7.4 Forma tabua pam concreto em fundação, G reaproveìtamento 2x rrR 315,11 - - 
Sapatas - conforme proje[o funtlaçaes 
St e S5, 57 a 513, S16,Si7, 521, 522, S24 a S29 e S31 - 2x0,80x0,90= m' 62,87 
S6, 514, 515, S18, S19, 520, S23, S30, S32 m' 29.84 
Ugasbaldrames -confonneprojetoestMuml 
VBi a VBi6, VB18, VB21 a V824 m' 88,42 
V617, V619, V620, VB25 e V626 m' 76,57 
Muro 
(34,94+15,00+30,00+15,74)%0,30X2,00= m' 57,41 
Forma= rr' 315,17 

5.1.5 Concreto Fck=25MPa, vimdo em betoneim, sem lançamento m' 29,89 - - 
Sapatas - conforme proje[o fundaçces 
S1 a S5, S7 a 513, S16,S77, S21, 522, S24 a 529 e 531 - 2x0,80x0,90= m' 9,64 
S6, 514, S15, 518, 519, 520, S23, S30, S32 m' 6,73 
Ygas baldramea - conforme projeto estMurel 
VB1 a V818, VB18, VB21 a VB24 m' S,10 
VB17, V619, V820, V625 e V626 m' 4,11 
Muro 

(34,94+75,00+30,W+15,74)x0,30x0,15= m' 4,37 
Concreto= m' 29,89 

5.1.6 Armeção aço CASO, 0 6,3mm (i/4) a 012,Smm (12) - vl9aslpescoço - fanecimento (perde de 10%) 
Dobra / ColocaFão K9 

5.1.6.7 Arnação aço CA50, 0 6,3mm kg 159,54 
Sapatas - conforme projeto fundacdes , 

gmau e 
/V 



S1 a S5, 57 0 513, Si6,S17, 521, 522, 624 a S29 e S31 - 2fm,80x0,90= Kg 55,20 

S6, 514, S15, S18, 519, 520, S23, 530, S32 K9 - 
Ugas baldrames - conforne projeto estMurat 
V61 aVBt6, VB78 VB21 a VB24 
VB77, V619, VB20, VB25 e V626 gK 1,20 

Muro 
{[(34,94*15,00+30,00+15,74)=95,68~c4,00x0,245}+10%= Kg 103,14 

aço CA-50, 0 6,3mm = K9 15º•`~4

5.1.6.2 Armação aço CA-50, 0 B4Omm kg 436,00 

Sapatas - conforme projeto fundaFbes 
S7 a S5, S7 a S13, Si6,S17, 521, 522, S24 a 529 e S31 - 2x0,80z0,90= Kg 180,90 

S6, S14, S15, 51$ 519, 520, 523, 530, S32 Kg - 
Vigas baltlmmes - wMortne projeto estMural 
VB7 a VB76, V618, V621 a V624 Kg 228,30 

V617, VB79, V620, V625 e V626 Kg 26,80 
Muro 
{[(34,94+15,OD+30,C0+75,74)=95,68JM1,OOx0,395}+10%= Kg - 
aço CA-50, 0 B4Omm = K9 436•~ 

5.1.6.3 ArmaGãoaçoCA-50,010,Omm k9 861,7º 
Sapatas - conforme pro¡eto fundaFóes 
S7 a S5, S7 a S13, S76,S17, 527, 522, S24 a 529 e S31 - 2x0,60x0,9~ Kg 174,10 
S6, S14, 515, 518, 519, 520, S23, 530, S32 Kg 307,10 
Vìgasbatdrames -conformeprojetoesiruturel 
VBt a VB16, V618, V621 a V824 Kg 53,90 
V677, V819, V820, VB25 e VB26 K9 236•50 
Muro 
{j(34,94+15,(10*30,00+15,74)Fi=33]z1,0~4,00~c0,617}+10%= Kg 89,59 
açoCA-50,0W,Omm= Kg 861,19 

5.1.6.4 Armacão aco CA-50, 012,Smm kg 234,40 
Sapatas - wnfortne projeto fumdaçaes 
Si a S5, 57 a 573, S16,S17, 521, 572, 524 a S29 e S31 - 2a0,80M1,9o= Kg 75 00 
S6, 574, 515, 518, 519, 520, 523, S30 S32 Kg 51,70 
Vigas baldremes - corfiortne projeto es[Murel 
V81 a VB16, V618, V821 a V624 Kg 73,40 

® V617, V819, VB20, VB25 e V626 Kg 84,90 
açro CA-50, 0 12,5mm = Kg 234,40 

5.1.6.5 Armação aço CA-50, 016,Omm kg 35,10 
Sapatas - conforme projeto fundaçbes 
Si a 55, S7 a S13, Si6,S17, 521, 522, S24 a S29 e S31 - 2z0,80x0,90= Kg - 
S6,S74,S15,S78,St9,S20,S23,S30,S32 Kg - 
Vigas baldremes - corrforme projeto estrutural 
VB1 a VBi6, V618, V621 a V624 K9 - 
V617, VB19, V620, V625 e V628 Kg 35,10 
açoCA-50,076,Omm= Kg 35,10 

5.1.6.6 Fornecimento de de aco CA-50, P16,3mm kg 159,54 
Sapatas - conforme projeto fundações 
51 a S5, S7 a 513, S76,S77, 521, 522, S24 a S29 e S31 - 2x0,80x0,90= K9 55 20 
S6, S14, 515, S18, 519, 520, 523, 530, S32 Kg - 
Vlgasbaltlmmes -coMormeprojetoestMurel 
V61 a V616 V818, VB21 a V624 Kg - 
V817, V619, V620, V825 e V826 Kg 720 
Muro 
{((34,94+15,00+30,00+15,74)=95,68]z4,00x0,245}+10%= Kg 103,14 
açc CA-50, 0 6,3mm = Kg 159,54 

5.7.6.7 Fornecimento de aFo CASO, 0 8,Omm kg 436,00 
Sapatas - conforne prajeto fundaGóes 
S1 a S5, S7 a 573, S16,S17, 521, S22, S24 a S29 e S31 - 2x0,80x0,90= Kg 180,90 
S6, S14, 515, 518, 519, 520, 523, 530, S32 Kg - 
Vìgasbaldrames -conformeprojetoestMurel 
VBi a V616, VB18, VB21 a VB24 Kg 228,30 
V817, V619, V820, VB25 e V626 Kg 26,80 
Muro 
Q(34,94+15,00+30,00+75,74)=95,68jx0,00x0,395}+10%= Kg - 
aço CASO, 0 B4Omm = Kg 438,00 

5.1.6.8 Fomecimento de aGo CA-50, 0 tO,Omm Itg 861,19 
Sapatas - contorme projeto fundacbes 
S1 a S5, S7 a S13, S16,S17, 521, 522, S24 a S29 e Sii - ZM1,BOx0,90= Kg 774,10 
S6, S14, 515, 518, S19, S20, 523, 530, S32 Kg 307,10 
Vigas baldremes -conforme projeto estMurel 
V61 a V616, VB78, VB27 a V624 Kg 53,90 
V617, VB19, V820, V825 e V626 Kg 236,50 
Muro 
{[(3q,gq+75,00+30,00*15,74y3=33]x100xa,00x0,617)+10%= Kg 89,59 
açoCA-50,010,Omm= Kg 861,79 

5.1.6.9 Fomecimento de aço CA50, 012,5mm kg 234,40 
Sapalas - conforme projeto funtlaGóes 
S7 a S5, S7 a 573, S16,S77, 521, 522, S24 a S29 e S31 - 2x0,80z0,90= Kg 75,00 
S6,Si4,Si5,S18,Si9,S20,S23,S30,S32 Kg 51,10 
Ugas baldremes - confoime projeto estruturel 
VBt a VBi6. VB18, VB21 a V624 Kg 73,40 
VB17, VB19, V820, V825 e VB26 Kg 94,90 
eçoCAS0,012,Smm= Kg 234,40 

5.1.6.10 Fomecimento de aco CA-50, 0 76,Omm kg 35,10 
Sapatas - confortne projeto tundaçóes 
Si a S5, S7 a S73, S16,S17, 521, S22, S24 a 529 e 531 - 2x0,80x0,9O= Kg - 
S6, 574, 515, S18, S19, 520, 523, 530, S32 Kg - 
Vigas Daldremes -cronfonne projeto estmfurel 
V61 a V616, VB18, VB21 a VB24 Kg - 
V817, VB19, V820, VB25 e V626 Kg 35,10 
aço CA-50, 0 76,Omm = Kg 35,10 

51 7 Armação aço CA£0, 0 3.4mm (114) a 0 6.Omm (1/2) - vigas/pescoço - fomecimento (perda de 10%) 
Dobra / ColocaFão 

Kg 

5.1.7.1 Armação aço CA-60, 0 5,Omm k8 350,72 
Sapafas-wnforme projeto WndaGóes i --
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St a S5, S7 a 513, S16,S77, 521, 522, S24 a S29 e S31 - 2x0,80x0,9x Kg 41,70 
S6, 514, 515, 518, S19, 520, 523, S30, S32 Kg 23,80 
Vigas baldrames -wnforme projeto estMurdl 
V81 a VBt6, VBiB, VB21 a VB24 Kg 120,10 

V817, V819, V820, VB25 e VB26 Kg 87,30 
Muro 
{[(34,94+15,00.30,00+15,74)(0,75}=638x0,72M1,154}+10%= Kg 77,82 
açoCA-60,05,Omm= Kg 350,72 

5.1.Z2 Fornecimento de aco CA-60, 0 S,Omm k9 350,72 
Sapatas - wnforme proje[o fundaçbes 
S1 a S5, S7 a 513, 516,517, 527, 522, S24 a S29 e S31 - Zx0,80x0,90= Kg 41,70 
S6, S14, S15, S78, S19, 520, S23, 530, S32 Kg 23,80 
Ygas baltlmmes - wnforme projeto estMuml 
VB7 a V816, V618, V621 a V624 Kg 120,10 
VB17, V819, VB20, V625 e V826 Kg 87,30 
Muro 
{t(34,94+15,00+30,00•15,74)l0,157=638x0,72x0,154}+ t0%= Kg 77,82 
açoCA50,05,Omm= Kg 350,72 

5.1.8 Lancamenro e aplicacão menual de wncreto em fundacbes m' 28,89 - - 
Sapatas - wnforme proleto fundaGbes 
51 E 55, S7 a S13, S16,517, 521, 522, S24 S 529 e 531 - 2k0,80x0,90= m' 9,84 
S6 S14 S15 518, 519, 520, 523, 530, S32 m' 6,73 
V~gas batdremes - conforme projeto eshutural 
VBi a VBt6, V618, VB21 a VB24 m' S,10 
V617, V819, V820, VB25 e VB26 m' 4,17 
Muro 
(34,94+t5,00~30,W75,74}M7,30x0,15= m' 4,31 
Lançamento Concreto= m' 29.89 

5.1.9 Desforna de madeim para funtlaçao m' igual item 5.1.4 

5.7.10 Reaterto compactado manualmente (valas tlefundacbes residenciais) tn' 125,56 
Not escavação -vol concreto(lastro+concreto)]xt,6 (índice de compactaçãop m' 125,58 

Superesáutura _ 
Concreto Armado para Pilares e Ygas da Cobertura 

61.1 Fabdwção deforma paro pilares e estruturas similares, em chapa de madeiro wmpensada resinada, 
e = 17 mm. 

m' 281,00 - -

Pilares e vigas-conforme projeto EsVutuml 
Pavimento forro m' 19430 
Pavimento Plaãbanda rn' 73,30 
Pavimento Caáa m' 13,40 
Total Forma= m' 281,00 

6.1.2 Concreto Fck =25MPa, virado em betoneira, sem lançamento m' 15,30 - -
Pilares evigas- conforme projeto Estrutural 
Pavimemo forro m' 10,90 
Pavimento Platibanda m' 3,70 
Pavimento Caixa m' 0,70 
Total wncreto= m' 15,30 

6.1.3 Armação aço CASO, PJ 6,3mm (1/4) a 012,Smm (1@) - vigas/peswço-fornecimento (perda de 70°h) 
Dobro / Colocação 

~ _ 

6.1.3.1 Armarão aw CA-50 9 6,3mm kg 16,10 
Pilares evigas- conforme proÍato EsWtural 
Pavimento forro Kg 1610 
Pavimento Platibanda Kg -
Pavimento Cabra Kg -
To[al aço CA-50, 0 6,3mm = }Cq 16,10 

6.1.3.2 Armação aço CASO, 0 B4Omm kg 415,60 
Pilares evigas- wnforme projeto Estrutural 
Pavimemoforro Kg 25950 
Pavimento Plagbanda Kg 133,20 
Pavimento Cárxa Kg 22,90 
Total aço CA50, 08,Omm = Kg 415,60 

6.1.3.3 Armação aço CASO, 0 tO,Omm kg 426,10 
Pilares evigas- wnforme projeto Estuturl 
Pavimento forro Kg 329,40 
Pavimento Plafibanda Kg 87,50 
Pavimento Caixa Kg 15,20 
Total aço CA-50, 010,Omm = Kg 426,10 

6.1.3.4 Armação aço CA-50, 012,Smm kq 97,50 
Pilares evigas- wnforme projeto Estrutural 
Pavimento Porto Kg 76,90 
Pavimento Platibanda Kg 20,60 
Pavimento Caixa kg -
Total aço CA-50, 0 12,Smm = Kg 97,50 

6.1.3.5 Armação aço CASO, 016,Omm kg 46,30 
Pilares e vigas conforme projeto EstMurel 
Pavimento forto Kg 46,30 
Pavimento Platibanda Kg -
Pavimento Caixa -
Total aço CA-50, 0 i6,Omm = Kg 46,30 

6.1.3.6 Fornecimento de de eco CASO, 0 6,3mm kg 16,10 
Pilares evigas- wnforme projeto Estruture! 
Pavimento forro Kg 16,10 
Pavimento Platihanda Kg -
Pavìmento Caixa Kg -
Total aço CA-50, 0 6,3mm = Kg 16,10 

6.1.3.7 Fomecimento de aço CASO, O B4Omm kg 415,60 
Pilares evigas-canfomte projeto Estruturo[ 
Pavimento forro Kg 259,50 
Pavimento Platibanda Kg 133,20 
Pavimento Cabra Kg 22,90 
Total aço CA-50, 0 B4Omm = Kg 415,60 
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6.1.3.8 Pornecimento de aGo CASO, O10,Omm kg 426,10 
Pilares e vigas- conforme projeto Estruturei 
Pavimento forro Kg 329 40 
Pavimento Platrbanda Kg 81,50 
Pavimento Caáa Kg 15,20 
Total aço CA50,O10,Omm= Kg 426,10 

6.1.3.9 Fornecimento de aço CASO, O12,5mm kg 97,50 
Pilares e Wgas- cronfortne projeto Estrutuml 
Pavimento forro Kg 76,90 
Pavimento Plaabanda Kg 20,60 
Pavimento Cabra kg -
7otal aço CA-50, O12,5mm = Kg 97,50 

6.1.3.10 Forneclmemo de eco CA50.0 16,Omm I(q 48,30 
Pilares e vigas• conforme projeto Estruturei 
Pavimento forro Kg 4630 
Pavimento Platibanda Kg -
Pavimento Caixa -
Total arp CASO, 0 16,Omm = Kg 46,30 

6.1.4 Armaçao aço CA-60, 0 3.4mm (1/4) a 0 6.Omm (1l2) - vigas/pescoço - fornecimento (perda de 10%) 
Dobra / ColocaGao _ _ _ 

- 
_ 
_ 

- 
_ _ 

6.1.4.1 Armação aço CA-60, OS,Omm kg 364,60 
Pilares evigas- conforme projeto Estrutural 
Pavimento Porto Kg 254,70 
Pavimento Platlbanda Kg 83 10 
Pavimento Caixa 113.80 
Total aço cA-so. 0 5,Omm = Kg 384,60 

6.1.4.2 Fornecimento de aço CA-60, OS,Omm kg 364,60 
Pilares e vipas-conforme projeto Estrutural 
PaWmenro forro Kg 254.70 
Pavimento Platlbanda Kg 89,10 
Pavimento Calca 16,80 
Total aço CASO, 0 16,Omm = Kg 364,60 

Lançamento e aplicaCeo manual de concreto em estrutures. m' 15,30 
Pilares e vigas• conforme projeto Estruture) 
PBvfmanto hrro m' 10,90 
Pavimento Platlbonde m' 3,70 
Pavimento Caixa m' 0,70 
Total lançamento de concreto= m' 15,30 

6.1.6 Desforma de madeìre pam Wgas e pilares m' idem item 6.1.1 

6.2 Concreto Armado para Vergas e contravergas 

6.2.1 Verga e contraverga pré-moldada em concreto armado(Fck=20Mpa)-tOxl0cm -preparo com 
betoneira, aço CA60, bitola fina, inclusive formas e tabuas 3A 

6.2.1.1 VERGA PRÉMOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. m 3,35 
JA -1 (1x1,15+0,40) m 1,55 
JA -4(1x1,40+0,40) m 1,80 
total= m 3,35 

6.2.1.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. m 27,10 
JA - 2 (7 x 2,00+0,40) m 16.80 
JA - 3 (t x 3,05+0,40) m 3,45 
JA - 5 (1 x 4,40+0,40) m 4,80 
JA - 3 (1 x 1,65+0,40) m 2,05 
total= m 27,10 

62.1.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. m 16,00 
PM -01(10x0,80+0,30) m 11,00 
PM -02(2x1,20+0,40) m 3,20 
PM -03(2x0,60+0,30) m 1,80 
total= m 18,00 

6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. m 5,30 
PV -01(1x2,50+0,40) m 2,90 
PV -02(1x2,00+0,40) m 2,40 
total= m 5,30 

6.2.1.5 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO m 3,35 
JÁ -1(1x1,15+0,40) m 1,55 
JA -4(1x1,40+0,40) m 1,80 
total= m 3,35 

6.2.1.6 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 27,10 
JÁ - 2 (7 x 2,00+0,40) m 16,80 
JÁ - 3 (1 x 3,05+0,40) m 3,45 
JA - 5 (1 x 4,40+0,40) m 4,80 
JA -3(1x1,65+0,40) m 2,05 
total= m 27,10 

6.3 Laje Pré-Moldada 

6.3.1 Laje pré-moldada p1 forro, sobrecarga 100 Kgf/m', vaos até 3,5m/E=8cm G lajota e cap de concreto 
Fck 20MPa 3cm, inter eito 38cm,cl eswramento (reapr 3)n e feragem negativa. 

m, 

Laje torro( 21630 m') +Laja suporte caixa d'aqua (9 79 m~= m' 226,09 

6.4 Rufo em concreto armado, largura de 0,40m e espessura de 0,03m 
6.4.1 Rufo em concreto armado, largura 40cm, estnssure 3cm m 48,65 

EMensão: 9,60+6,60+3,20x2+2,45+8,90+5,90+q,80+q,00-gg,65m m 48,65 
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7 Paredes 

7.1 Alvenaria de vedarão {edificaGào e muro) 

7.1.1 
(Composição Representafiva) Serviço de alvenaria de vedaçáo de blocos vazados de cemmica de 

9x19x19cm (espessure 9 cm), pare edificação habitacional unifamil'~ar (casa) e edificação pública 

padrão. AF 112014 (Edificarão) 

m' 426,21 

❑ Área brota de paredes 133,00 (exensão linear totap x 2,60 (altura) = 345,80m' m' 30.5,8 

❑ Área dos v'aos livres tlas portas, vãos acima de 2,Om': (2 x 1,20 x 2,10) + (2,00 x 2,10) + (2,50 x 
2,10) = 14,49m' (-) 

~ 1449 

❑Área dos vãos livres das janelas, vãos acima de 2,Om': i,15x2,00+2,OOx 1,tOx 7+1,40x1,10+ 

4,40 x 0,50 + 1,65 x 2,00 = 24,74m' (-) 
m' -24,74 

❑ Área efetiva de paredes no térreo: 345,80 -14,49 - 24,74 = 306,57m' (+) m' 306,57 

o Área efetiva de paredes na projeção da Caixa D'água: 2 x 2,25m (altura média) x (2,45 + 3,60) = 

27t23rtr' (+) 
m' 27,23 

C Area de paredes em todo perímetro da plafibanda: 69,30m (extensão linear) x 1,18m (akum média) m' 81 77 

❑ Área de paredes do abrigo de gás: (2 x 0,50+ 1,44) x 0,71m (altura média) = 1,73nr' (+), m' 1,73 

0 Área tle paredes vero anum de 0,20m (1 tijolo), para formação das calhas de captação de águas 
pluviais na wberturo: 44,55 (extensão) z 0,20m = 8,91 m' (+) 

m' 8,91 

Area efetiva total de paradas em alvenaria com tijolo furado de 12 vez: 306,57 + 27,23 + 81,77 + 

135,00 + 1,73 + 8,91 = 426,21 m'. 
~ 426,21 

71 2 

Alvenaria de vadaçáo de blocos ceremicos furados na horizontal de 9X19 m'X79cm (espessura 9cm) 
de parede vero área líquida maior ou iguala 6m'sem vãos e argamassa de assentamento vero
preparo em betoneire. 
AF 062014 (Muro) 

m' 143,89 

❑ Area efetva da parede do muro: 79,94m x 1,80 = 143,89m' m' 143,89 

8 Esquadrias 
8.1 Portas de Madeira e Vidro 

8.1.1 Porta tle Vidro - PV 1 (250 z 210) - vero ferragens e vidro 10mm m' 5 25 
Polia de Vidro(PVp Gferragens, wnforme projeto:t unidadez2,50larqure x2,10 aIWrn= m' S25 

8.12 Porta de Vidro - PV 2 (200 x 210) - vero ferragens e vidro tOmm m' 4,20 
Porta de Vidro (PV2) Gfercagens, wnforme projeto: 1 unidade x 2,00 largura x 2,10 altura m' 4,20 

Porta de Madeiro - PM 1 (80 x 210) unid 10,00 
Porta Madeira (PMt) G fenagens, de awrdo projeto: 10 unidades 

8.1.4 Poria tle Madeira-PM2(60x210)-com fenagens unid 2,00 
Porta Madeira (PM2) G ferragens, de acordo projeto: 2 unidades 

8.1.5 Porta da Madeira - PM 3 (120 x 210) -com feragens unid 200 
Porta Madeim (PM3) Gfemagens de acordo projeto: 2 unidades 

8.1.6 Porte de ferro de abrir figo barro chata, vero requadro e guarnição wmpleta (1,20 x 2,tOm) - 3 pores m' 2,88 

Área das portas: 3 x 0,60m x 1,60m 2 88 

8.1.7 Fechadura completa de embutir para porta ìntema unid 6 00 
Fechadura paro porta intema:6 unidades 

8.1.8 Fechadura completa de embutr paro porfia de banheiro unid 4,00 
Fechadura paro poda de banheiro: 4 unidades 

8.1.9 Fechadura completa de embutir pare porta interna 2 folhas unid 2,00 
Fechadure para poda interna 2 folhas:2 unidades 

8.1.10 Fechadura wmpleta tle embutir para porta externa unid 2,00 
Fechadura pare porta externa: 2 unidades 

8.2 Portas metálicas 
8.2.1 Porta de Ferro - PF 1 (80 z 210) - vero fermgens - 2 und m' 3,36 

Porta de Ferco (PFt) d ferragens, conforme projeto: 2 und x 0,80 x 2,10 m' 3,36 

Porta de Farto-PF2(64 x64) -com fenagens-i und m' 0,41 
Porta de Ferro (PF2) U ferragens, conforme projeto: l und x 0,64 z 064 m' 0,41 

8.2.3 Porta de Ferro•PF3(120x71)-coro ferragens -1 und m' 0,85 
Porta de Ferro (PF3) U ferragens, conforme projeto: l und x 1,20 x 0,71 m' 0,85 

8.2.4 Portáo de Ferro-PF4{i80x 172)-wmfenapens-lund m' 3,10 
Podão de Ferro (PF4) G fermgens, wnforme projeto: 1 und x 1 80 x 1,72 m' 3,10 

8.3 Janelas metálicas 
8.3.1 Janela de Alumínio maxim-ar -JA 1 (125 x 200) G fermgens e vidro 4mm-1 und m' 2,50 

Janela de Alumínio (JA 1) com fermgens: 1 und x 1,25 x 2,00 m' 2,50 

8.3,2 Janela de Alumínio de torcer- JA 2 (200 x 110) cl ferragens e vidro 4mm-7und m' 15,40 
Janela de Alumínio (JA 21 vero fenagens: 7 und x 2,00 z 1,10 m' 15,40 

8.3.3 Janela de Alumínio de verter-JA3(305x50)c/ferragensevidro 4mm -tund m' 1,53 
Janela de Alumínio {JA 3) com fermgens: 1 und x 3,05 x 0,50 m' 1,53 

8.3.4 Janela de Alumínio de tonar-JA4(140x 110)Gferropens evìdro 4mm-lund m' 154 
Janela de Alumínio (JA 4) vem ferragens: 1 und x 1,4 z 1,1 m' 154 

8.3.5 Janela de Alumínio de morrer-JAS(440x50)Uferragensevitlro 4mm-tund m' 2,20 
Janela de Alumínio (JA 5) com fenagens: 1 und x 4,4 x 0,5 m' 2 20 

8.3.6 Janela de Alumínio de cortar- JA 6 (165 x 200) U fermgens e vidro 4mm-1 und m' 330 
Janela de Alumínio (JA6) com fenagens: 1 und z 1,65 x 2,00 m' 3,30 

9. - Cobertura 
9.1 Estruturo paro telha ondulada de fbrwimento, em madeiro aparelhada, apoiada em laje m' 169 85 

❑Área asar wberta=9,6526,15+3,30x8,50+2,60x6,60+2,4523,20+4,5028,90+i,80x 
3,00 + 3,00 x 4,00 = m' 16985 

9.2 Telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessorios de fixação m' 189,85 
o Areaaser coberta=9,85x6,15+3,30x8,50+2,60x6,60+2,45x3,20+q,50x8,90+1,80x 
3,00+ 3,00 x 4,00 = m' 16955 
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9,3 Citmeelre em telha deflbrwlmento ondulada 8mm.lncluse fixaWo m 16,55 

❑Exténsãò linear=1205+4,50= iti 16,55 

9.4 Imunizacáo de madeiramento para wberture utilizando cupinicida inwlor m 169.85 

❑Áreaaser coberta=9,65x6,15+3,30x8,50+2,60x6,60+2,45x3,20+4,50x8,90+1,SOx 
3,00+ 3,00 x 4,00 = 

ro' 16985 

10 Impermeabílização 
10.1 Impermeabilização com manta asfahiw 4mm - calhas e laje m' 103,08 

❑ Calhas com dimens8es de 0,30m pargure) x 0,20m (altura) _ (0,40+0,30+0,20+0,10) x44,55 = m' 44,55 

❑ Laje deswberta da recepção/acesso coberto = 4,00 x 7,15 + 3,50 x 715 = 53,63m' m' S3 63 

❑ Area total a ser impermeabilizada = (44.55 + 53,63) z 1,05 (taxa de acréscimo na ares 
desenvolvida) _ 

m' 103,08 

10.2 Protecáo mecaniw W argamassa traço 1:3, espessura 2cm m' 103,08 

❑ Calhas caro dìmensbes de 0,30m (larqure) z 0,20m (altura) _ (0,40+0,3010,20+0,10) 244,55 = m' 44,55 

❑ Laje descaberta da recepçãolacesw coberto = 4,00 x 7,15 + 3,50 x 7,15 = 53,63m' m' 53,63 

❑ Área total asar impermeabilipada = (44,55 + 53,63) x 1,05 (taxa de acréscimo na ares 
desenvolvida) _ 

mx 103 OS 

10.3 Impermeabilizawo deestruturas enterradas, com tinta asfaltiw, duas demaos. m' 173,47 
Impermeabilização com tinta betuminosa em (undação-viga baldrame: (0,25+0,25~0,15) x 
(9,95+1,5+9,95+5,65+1,85+3,41+10,21+2,94+3,15+5,91+4,15+8,67+3,15+72,35+6,15+21,65+4,65+ 
6,30+5,9+q,65+3,3+1,82+6,3+4,6512,6+5,66) + (0,30+0,30+0,15) 295,68 = 

173,47 

19 Revestimento de Paredes 

11 1 
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de váos) e estruturas de concreto de fachada, com 
colher de pedreiro. Argamassa troço 1:3 com preparo em betoneire 4001. 

m' 652,26 

❑ Área bruta de paredes externas: 
(9,95121,80+21,80+8,75+1+1+1,15x1,15+1,62+1,62+0,3+0,15+0,15+1+1)(axtensão linear tota~x 
2,60 (altura) _ 

m' 186,34 

❑ Área dos vãos livres das portas, vãos acima de 2,Om': (2,00 x 2,10) + (2,50 x 2,10) = m' 5,45 
❑Área dos vãos livres das janelas, vãos acima de 2,Om'; 1,15x2,00+2,OOx 1,1027+1,40x1,10+ 
4,40 x 0,50 + 1,65 x 2,00 = 

m' -24,74 

i ❑Área efetiva de paredes na projeçao da Caixa D'agua: 2 x 2,25m (altura média) x (2,45 + 3,60) = m' 27.23 

❑ Area de paredes em todo perímetro da platibanda: 69,30m (extensão linear) x 1,18m (aãum média) 
x 2 lados= 

m' 163 54 

❑ Área de paredes do abrigo de gas: (2 z 0,50 + 1,44) x 0,71 m (aãum média) = m' 1,73 
❑ Área de paredes caro altura de 0,20m (1 tijolo), paro formação das calhas de captação de aguas 
pluviais na cobertura: 44,55 (extensão) x 0,20m x 2 lados = 

m' 17 82 

❑ Área efetiva da parede do muro: 79,94m x 1,80 x2 = m' 287,784 
/vea etetiva total de chapisca em paredes extemas = m' 652 26 

11 2 
Chapisco aplicado em alvenarias e estrutums de concreto intemas, com colher de pedreiro. 
Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneire 4001. 

m' 485,26 

O Área bMa tle paredes irrtemas: 
((4,00+3,00)x4+(8,9+4,00)X2+(15,2+2,5)x2+(1,7+1,5)x4+(3,21+2,45)x2+(3,00+3,00)x4+(2,79+2,18)x 
4+(3,00+4,00)x2+(5,48+1,75+3.15+q,38+4,65)) (extensão linear tome x 2,60 (altura} _ 

m' 495,53 

D Area dos vãos livres das portes, vãos acima da 2,Om': (2 x 1,20 x 2,90} + (2,00 x 2,10) + (2,50 x 
2,10) _ 

~yrx 14 49 

❑Área dos vãos livres das janelas, vãos acima de 2,Om': 1,15x2,00+2,OOx i,tOx 7+1,40x1,10+ 
4,40 x 0,50 + 1,65 x 2,00 = 

m' -24,74 

❑ Area efetiva de paredes na projeção da Caixa D'agua: 2 z 2,25m (altum média) x (2,45 + 3,60) = m' 27,23 

O Área de paredes do abrigo de gas: (2 x 050 + 1 44) x 0 71 m (altura média) = m' 1 73 
Área efetiva total tle chapisco em paredes internas = m' 485,26 

11 3 
Chapisco aplicado no teto, caro rolo paro textura acriliw, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica 
{adesivo) com preparo aro betoneire 4001. 

m' 19718 

❑ Área de laje de forro: 
(13,07+2,2+12,00+12,00+35,00+27,1Q+2,55+2,55+8,00+6,08+6,08+6,75+9,00+9,00+23,30+12,00+ 
10,50) _ 

m' 187,18 

Emboço, para recebimento de cer'amiw, em argamassa traço 12:8, preparo manual, aplicado 
manualmente em faces intemas de paredes, paro ambiente com area entre Sm2 e 10m2, espessam 
de 20mm, caro execuçáo de taliscas. 

m' 109,78 

❑ Área bruta de paredes internas: ((1,7+1,5)x4+(3,21+2,45)x2+(2.79+2,18)x4+(1,62+4,5+1,62)) 
(extensão linear totap z 2,60 (altura) _ 

ma 134 52 

❑Área dos vãos livres das janelas, vãos acima de 2,Om': 1,15x2,00+2,002 1,tOx 7+1,40x1,10+ 
4,40 x 0,50 + 1,65 x 2,00 = 

m' -24,74 

Área efetiva total da chapisca em paredes internas = m' 109,78 

11.5 Emboço para teto, traço 1:2:8, espessure 1,Ocm m' 197 18 
❑ Área de laje de fomo: 
(13,07+2,2+12,00112,00+35,00+27,10+2,55+2,55+8,00+6,08+6,08+6,75+9,00+9.00+23,30+12,00+ 
10,50) _ 

m' 197,18 

11.6 Reboco com argamassa 1:2:8;AdR. Plast.pare paredes intemas -espessure 2,0 cm m' 375,48 
Area de chapisca interno - area de revestimento ceramico m' 375,48 

11.7 Reboco com argamassa 1:2:S;AdR. Plas[.para paredes externas -espessam 2,5 cm m' 652,26 
area de chapisca externo -Rem 10.1 m' 652,26 

11'8 
Revestimento wramica para paredes internas com placas tipo grés ou semi-grés de dimensBes 20x20 

m' 10.9'78 
cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m' na altura inteiro das paredes. 
ìtlem item 10.4 m' 109,78 

12. Pavimentação 
12.1 Contrapiso/lastro de concreto não-estrumral e= Scm preparo com betoneira m' 9,75 

❑ Área util x espessura: 
(13,07+12,00+12,00+35,00+27,10.2,55+2,5518,00+6,08+6,08+6,7519,00+9,00+23,30+12,00+10,5 
0)x0,05 = 

m' 9,75 

12.2 Lastro de concreto,espessure 3cm, preparo meWnico(Camada regularìzadore e=3cm) m' 194,98 
O Área udl: 
(13,07+12,00+12,00+35,00+27,10+2,55+2,55+8,0016,08+6,08+6,75+9,00+9,00+23,30+12,00+10,5 
0) _ 

m' 194,98 
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12 3 
(COMPOSIÇAO REPRESENTATIVA) Do serviço de revestimento ceràmico para plso em placas tipo 
grés de dimensaes 35x35cm, para edificação habiracional uniFamiliar e edficação pública padrão 

m' 794 98 

❑ Área ugl: 
(13,07+12,00+12,00+35,00+27,10+2,55+2,55+8,00+6,06+6,08+6,75+9,00+9,00+23,30*12,00+10,5 
0) _ 

m' 194,98 

12.4 Fornecimento e wlocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado wm rola, espessura Smm m' 9,96 

❑ Área Interna = 39,85 x 0,25 = 9,96 

12 5 
Fornecimento e colocação de piso tagl de alerta em placa cimenticia de alta resisténcle (25x25cm), 
espessura 2,Ocm m' 16,50 

❑ Area Externa = 65,98 z 0,25 = m' 1650 

12.6 Rodapé cerãmiw de 7cm de altura com placas tipo grés dimensces 35x35cm. AF 062074 m 134,61 
❑ Acesso wberto: 2,35 + 1,80 = 4,15 

Sala de atendimenro familiar: 4 x (3,00+ q,00) - 2 x 0,80 = 26,40 
D Recepção: (1,65 + 3,00 + 2,30+ 4,80 + 5,46) - (1,20 + 0,80) = 15,21 
❑ Sala de atendimento individual: 4 x (3,00 + 3,00) - 2 x 0,80 = 22,40 
❑ Sala Mulguw: 2 x (4,00 + 8,90) - (2,50 + 7,20) = 22,10 
❑ Sala de coordenação: 2 x (3,00+ 4,00) -0,80 = 13,20 
❑ Espaço externo wberto: (4,15+ 0,75 + 3 x 0,15 + 2 x 0,35) = 6,05 
❑ EMensão linear Circulação: (2 z 15,20 + 2 x 1,15) - (8 x 0,80 + 2 x 0,60) = 25.10 
❑ Total de rodapé cerãmico: 4,15+ 26,40+ 15,21 +34,40 + 22,10 + 13,20+ 6,05 + 25,10 = 134,61 

12.7 
Execuçáo de passeio (calçada) em wncrero 12 rapa, traço 1:3:5 (cimento/areia/bdta), preparo 
mecãniw, espessure 7cm, wm junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento 
(calcada e pólio intemo) 

m' 157,76 

Calçadas (pública e pago intemo) e rampa em wncreto, espessura 6cm = 23,13 + 127,52m' + 7,11 
(rampas) 157,76 

13 Pintara 
13.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demáo, af 062074 m' 1.027 74 

(Ares de chepisw intemo - ares de revesgmemo ceramiw)+(ares de chapìsw externo -Rem 10.1) 1.027,74 

de fundo selador acrfiiw em taro, uma demão. ef 062014 m' 197,78 ® Aplicação 
❑ Area de laje de torro: 
(13,07+2,2+12,00.12,00+35,00+27,10+2,55+2,55+8,00+6,08+6,08+6,75+9,00+9,00+23,30+12,00+ 
10,50) _ 

m' 797,18 

73.3 Aplicação e Ilxamenro de massa latex acrílica em paredes, duas demãos m' 7.027,74 

(Ares de chepisw intemo - erae de revesgmenro ceramiw)+(erva de chepisw externo -item 10.1) 1.027,74 

13.4 Aplicação e IixemeMo de massa látex acrílica em teto, duas demãos m' 197,18 

(Aros da chaplsw interno - aroe da revestimento wrãmico)+(aros de chapisco axromo -Item 10.1) 197,18 

13.5 Aplicação manual de pintura wm gota latex acrílica em paredes, duas demãos rn= 7.027,74 
idem Rem 12.3 1.027,74 

13.6 Aplicação manual de pintara com gota laroz acrílica em tetos, duas demãos m' 19718 
idem item 12.4 197,18 

13 7 
Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protewo wm zarcao (1 
demao) m' 38,52 

❑Portas portão:2x(2z0,80x2,10+0,64x0,64+0,71x1,20)=. m' 9,24 
O Corrtmáo tle aço: (2x1,10+2x2,50)+4x(2x1,10+2x1,00)=24,OOmx2x3,14x0,02415 
(circunferéncia) _ m' 3,64 

❑ Grade de feno em barro chata 3176" para fechamento dos wndicionadores tle ar: 0,80 x 6,15 z 2 + 
0,80 z 6,15 + 0,80 x 4,00 x 2 + 0,60 x 0,80 x 2 + 0,80 x 4,00 = m' 25,64 

❑ Área Total: 9,24 + 3,64 + 25,64 = m' 38,52 

13.8 Emassamento wm massa a olw, duas demaos m' 60,90 
_ Emassamento de portasegrades de madeiro=2,5x(10x0,8022,10+2x0,60x2,10+2z1,20x 

2,10) = 60,90m' 
m, ~~ 

13.9 Pintura esmalte acegnado em madeira, 02 demãos m' 60,90 
Pintura de portasegredes de madeiro=2,5x(10x0,80x2,10+2x0,60x2,10+221,20x2,10)= 
60,90m' m' 

~~ 

14 Instalação Elétrica 
14.1 Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF) 

141 1 Quadro de Distribuiçáo de energia, de embugr com porta, para 44 disjuntores termomagnégcos 
monopolares, banimento trifasico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trRasiw. 

unid 1,00 

Quadro de distribuição de embutir para 24 disjuntores com bartamenro: 1 unidade unid 1,00 

14.2 Disjuntores 
14.2.1 Disjuntor termomagnégw tdpolar 50 a 100A unid 2,00 

Disjuntor tertnomagnétlw trípolar SOa t00A=2und unid 2,00 

14.2.2 Disjunor termomagnégco monopolar 10 a 30A unid 5,00 
Disjuntor ronnomagnégw monopolar 10 a 30A= 5 und unid 5,00 

14.2.3 Disjuntor tennomagnégw bipolar 16 a 25A unid 11,00 
Disjuntor termomapnégw bipolar 16 a 25A=11 und unid 11 00 

14.3 Luminárias 
14.3.1 Luminária completa de sobrepor tlpo rolha 2x 20w c! reator/lamp. fluoresc. unid 2,00 

Luminaria completa de sobrepor gpo calha 2x 20w G rearor/lemp. fluoresc. = 2und unid 2,00 

14.3.2 Luminada completa de sobrepor gpo calha 2x 40wG rearorflamp. fluoresc. unid 11,00 
Luminaria wmpleta tle wbrepor gpo calha 2x 40w d reatorllamp. fluoresc. = 17 und unid 7 7,00 

14.3.3 Luminaria dpo spot para 1 lámpade incandescente/fluorescenro wmpacfa unid 9,00 
Luminária gpo spot pare t lámpada incandescente/fluoreswnte compacta = 9 und unid 9,00 

14.4 Ponto de Luz 

14 4 t Ponto de iluminação ínGuindo interruptor simples, caáa elétrica, eletroduro, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamerRo {excluindo lumináda e lãmpada). unid 21,00 

Ponto de iluminação intuindo interruptor simples, gIXa elétrica, eletraduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumlramento (excluindo luminária e lámpada). = 21 und unid 21,00 / 
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14 4 2 
Ponto de iluminação residencial incluindo intenuptor paralelo (2 módulos), caixa elétdca, eletroduto, 
cabo, msgo, quebro e chumbamemo (excluindo lumináda e lámpada). 

unid 1,00 

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétdca, eletroduto, 
cabo rasgo, quebro e chumbamento (excluindo lumináda e lámpada). = 1 und 

unid 1,00 

14.5 Pontos de tomadas 

14 5 1 
Ponto de tomada incluindo tomada t0a1250v, caixa elétrica, eletrodu[o, cabo, msgo, quebra e 
chumbamento. 

unid 54,00 

Ponto de tomada incluindo tomada 10al250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, msgo, quebro e 
chumbamento. = 54 und 

unid 54,00 

14 5 2 Ponto de tomada incluindo tomada 20a250v, caixa elétdca,eletroduto, cabo, rasgo, quebro e 
chumbamento, 

unid 7,00 

Ponto tle tomada incluindo tomada 20a/250v, caixa elètdca,eletroduto, cabo, msgo, quebro e 
chumbamento. = 7 und 

unid 7,00 

75 Instalação Telefõnica 
15.1 Eletroduto flexível conugado, pvc, do 20 mm (1/2") m 80,00 

Eletroduto flexlvel corrugado, pvc, dn 20 mm (112') = 80m m 80,00 

15.2 Fio telefoníco fi 0,6mm, 2 condutores m 80,00 
Fio telefonicofi 0,6mm,2condutores=80m m 80,00 

15.3 Caixa de passagem paro telefone tOX10X5cm unid 9,00 
Caixa de passagem paro telefone 10X10XScm = 9 unid unid 9,00 

15.4 Tomada paro telefone de 4 pulos padrao Celebras unid 9,00 
Tomada para telefone de 4 pulos padmo Celebras = 9 unid unid 9,00 

15.5 Quatlro de distdbuícão paro teletone n°.3, 40 z40 x 12cm unid 1,00 
Quadro de distdbuipao paro telefone n°.3, 40 x40 z 12cm = 1 unid unid 100 

16 Instalação Hidráulica 
Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (1000 litros) 
Tubo em PVC soldável água fria ~ 20mm m 35,35 
Tubo em PVC soldável água fda 6 2Dmm = 35,35m m 35,35 

16.1.2 Tubo em PVC soldável água fda fá 25mm m 44,01 
Tubo em PVC soldável agua fria 0 25mm = 44,01 m m 44,01 

16.1.3 Tubo em PVC soldável água fria q SOmm m 22,46 
Tubo em PVC soldável água fda 0 SOmm = 22,46m m 22,46 

16.1.4 Adaptador PVC G flangeslanel p/ caixa d'água 20mm x112° (entrada) unid 1,00 
Adaptador PVC Gflanges/anel p! cabra d'água 20mm ztf2" (entrada) = 1 and unid 1,00 

16.1.5 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 314 
(extravasador) 

unid 1,00 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 
(extravasador) = 1 and 

unid 1,00 

16.1.6 Adaptador PVC cl flanges/anel p/ caixa d'água SOmm z1 1/2° (bardlete) unid 2,00 
Adaptador PVC GGanges/anel p/ caixa d'água SOmm x1 1f2" (bardlete) = 2 and unid 2,00 

161 7 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 
1.tYL, 

unid 6,00 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2, = 6 and 

unid 6,00 

16.1.8 LWA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 314, unid 2,00 
LWA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 314, = 2 and unid 2,00 

18.1.9 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM unid 1,00 
LWA PVC SOLDÁVEL DN 20MM = 1 and unid 1,00 

16. i.í0 LWA, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM unid 2,00 
LWA PVC SOLDÁVEL, DN SOMM=2und unid 2,00 

16.1.11 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM unid 7,00 
LUVA DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, ON SOMM X 25MM = 7 and unid 7,00 

16.1.12 LWA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 314 unid 1,00 
LWA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X314 = 1 and unid 1,00 

16.1.13 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, unitl 1,00 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, = 1 and unid 1,00 

16.1.14 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM unid 2,00 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM = 2und unid 2,00 

16.1.15 JOELHO 80 GRAVS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM unitl 2,00 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM = 2und unid 2,00 

16.1.16 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM unid 3,00 
7E, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM = 3 and unid 3,00 

16.1.17 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM unid 9,00 
7E, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM = 9 and unid 9,00 

16.1.18 TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM unid 2,00 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN SOMM X 25MM = 2und unid 2,00 

16.1.19 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 unid 7,00 
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 = 1 and unid 1,00 

16.1.20 ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM unid 7,00 
ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2' X 30CM = 7 and unid 7,00 

16.1.21 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM unid 3,00 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM = 3 and unid 3,00 
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16.122 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM unid 4,00 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM = 4 und unid 4,00 

16.1.23 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM unid 13,00 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM =13 und unid 13,00 

16.1.24 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM unid 7,00 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM = 7 und unid 7,00 

16.1.25 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 12 unid 9,00 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 12 = 9 und unid 9,00 

16.1.26 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM 

m 7936 

Tubo em PVC soldavel agua fria O20mm (35,35m) +Tubo em PVC soldavel agua fda fõ 25mm 
(44,Otm) 

m 79,36 

16.1.27 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES OUE 40 MM m 22,46 

Tubo em PVC soldavel agua fria 0 SOmm = 22,46m m 22,46 

16.1.26 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/OISTRIBUIÇÃO COM DIÃMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM 

m 79,36 

Tubo em PVC soldavel agua fda 0 20mm (35,35m) +Tubo em PVC soldavel agua fda 0 25mm 
(44 01 m) 

m 79,36 

16 t 29 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÃMETROS 
MAIORES QUE 40 MM 

m 22,46 

Tulw em PVC soldavel agua fda O50mm = 22,48m m 22,46 

16.2 Acessórios e Complementos 
16.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 7 1/2 unid 4,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 12 = 4 und unid 4,00 

t 6 2 2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 12, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS 

unid 2,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS=2und 

unid 2,W 

16.2.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÁO, ROSCÁVEL, 314", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS 

unid 3,00 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS=3und 

unid 3,00 

16.2.4 Torneie de bóia real 1' (20mm) com balão plasdco unid 2,00 
Tomeie de bóia real 1' (20mm) com balao plastico = 2und unid 2,00 

16.2.5 Reservatório d'agua de fibrocimento, capacidade de 10001ibos -fornecimento e instalação unid 2,00 

Reservatório d'agua de fibrocimento, capacidade de 10001itros -fornecimento e instalaçao = 2und unid 2,00 

17 Instalação da Aguas Pluviais - 
17.1 Tubulações e Conexões de PVC 

17.1.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM m 16,18 
TUBO PVC, SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM = 16,18m m 16,18 

17.1.2 TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM m 66.51 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN IS MM = 86,51 m m 66,51 

17.1.3 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLWIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA unid 5,00 
JOELHO45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA= Sund unid 5,00 

17.1.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLWIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA unid 9,00 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA = 9und unid 9,00 

JUNCÃO SIMPLES PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA unid 2,00 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA = 2und unid 2,00 

17.1.6 JUNCÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA unid 1,00 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R ÁGUA PLWIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA= Lund unid 1,00 

17.2 Acessórios e Complementos 
17.2.1 Ralo hemisfénco (formato abacaxi) ,PVC, O75mm unid 12,00 

Ralo hemisfédco (formato abacaw) ,PVC, O75mm = 12und unid 12,00 

17.2.2 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA- EXECUÇÃO unid 6,00 
CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA -EXECUÇÃO= 6und unid 6,00 

18 Instalação Sanítáría 
18.7 Tubulações e Conexões de PVC 

18.1.1 Ponto esgoto de PVC 0 i OOmm, inclusíve wnexbes (nos sanitários) pt 5,00 
Ponto esgoto de PVC O100mm, Inclusive conezóes (nos sanitãdos) =1 mast + 2 tem + 2 def p[ 5,00 

18.1.2 Tubo PVC esgoto O100mm, inclusive cronexóes (rede externa) m 32,17 
Tubo PVC ponta-bolsa G virola (24,31 m) +Tubo rlgido ü ponta lisa (7,86m) m 32,17 

18.1.3 Tubo PVC esgoto O 75mm, inclusive conexòes (rede intema) m 1,25 
Tubo PVC ponta-bolsa üvirola = 1,25m m 1,25 

18.1.4 Tubo PVC esgoto 0 SOmm, inclusive conexbes (rede intema) m 13,36 
Tubo PVC ponta-bolsa ü virola (9,SSm) +Tubo rlgido ü ponta lisa (3,51 m) m 13,36 

18.1.5 Tubo PVC esgoto 0 40mm, ìnüusive wnexões {rede intema) m 5,36 
Tubo rtgido com pon4 e bolsa soldavel (1,76m) +Tubo rlgido com bolsa lisa (3,60m) m 5,36 

18.2 Acessórios e Complementos 
18.2.1 Caixa siFonada PVC,150 X 150X50 mm, wm grelha quadrada branca {NBR 5688) unid 7,00 

Caixa sifonada PVC 150 X 150 X 50 mm (1) +Caixa sífonada PVC, 150 X 150 X 50 mm (6) unid 7,00 
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18.2.2 Caáa de gordure dupla em concreto pré-moldado dn ó0mm com tampa - fomecimento e instalação unid 1,00 

Caixa de gordum dupla em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa -fomecimento e instalação = 
1 und 

unid 1,00 

18 2 3 Caixa de inspeção em concreto pra- moldada p60 cm G tampa de wncreto, h=60cm. Fomecimento e 
instalaWo. 

unid 3,00 

Caixa de inspeção em concreto pro- moldada X60 cm c/ tampa de concreto, h=60cm. Fomecimento e 
instalação. = 3 und 

unid 3,00 

18.3 Sistema Fossa/Sumidouro 

18.3.1 Fossa sepfica em alvenaria de tijolo ceramico macice dimensoes externas para, 30001iVos, revestida 
internamente com barre lisa , wm tampa em concreto armado com espessura 8cm 

unid 1,00 

Fossa sepfica em alvenada de tijolo cemmico macico dimensoes eMemas para, 30001itros, revestida 
internamente com barca lisa ,com tampa em concreto armado com espessura Bcm = 1 und 

unid 1,00 

18.3.2 Sumidouro em alvenaria de tijolo ceremico macico diametro 1,20m e altura S,OOm, com tampa em 
concreto armado diametro 1,40m e espessura tOcm 

unid 1,00 

Sumidouro em alvenaria de tijolo ceremico macico diametro 1,20m e apure S,OOm, com tampa em 
concreto armado diametro 1 40m e espessure 10cm =1 und 

unid 1,00 

19 Prevenção e Combate a Incéntlio 
19.1 Extintor de incendio tipo PQS com 41(g Fomecimento e celocaGão unid 3,00 

Extintor de incéndio tipo PQS com 41(q Fornecimento e colocação unid 300 

79.2 Placa de sinalização de sequrenGa fotoluminescente -cuidado: risco de choque elétrico unid 100 
Placa de sinalização de sequrança fotoluminescente -cuidado: dsco de choque elétrico unid 1,00 

19.3 Placa de sinalização de segurança fotoluminescente -extintor unid 3,00 
Placa de sinalização de seguança fotoluminescente- extintor unid 3,00 

19 4 
Placa de sinalização de segurança fotoluminescente -salda de emergéncia, orientação salda de 
emergéncia e indicação do sentido da salda de emergéncia unid 25,00 

3: salda de emerg@ncia; 7: odentação salda de emergéncia; 15: indicação do sentido tla salda de 
emerg@ncia unid 25,00 

Placa de sinalizarão de sequrenra fotoluminescente redonda - proibido fumar unid 200 
Placa de sinalizaçáo de sequrança fotoluminescente redonda- proibido fumar unitl 2,00 

19.6 Luminãda da emergéncia 30 LEDs, poténcia 2 W, bateria de I(tio, autonomia de 6 horas unid 17,00 
Luminéria de emergéncia 30 LEDs poténcia 2 W, bateria de I(fio, autonomia de 6 hors unid 1700 

20 Louças e Metais 
20.1 Loucas 

201 1 Vaso sanitário s'rfonado com caixa ewplada louça brena -padrão médio- fomecimento e instalação. 
af 12/2013 p unid 5,00 

Vaso sanitádo s'rfonado wm caixa acoplada louça branca -padrão médio- fomecimento einstalação= 
5 unid 

unid 5,00 

20.1.2 Assento pléstice para vaso saniNado unid 5,00 
Asserto plãsfico para vaso sanitário = 5 unid unid 5,00 

20.1.3 Mictório s'rfonado de louça branca cem pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada 
acabamento simples e wnjunto para fixsráo - fornecimento e insolação unid 1,00 

Mictório srfonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada 
acabamento simples e conjunto para fomção-fornecimento e instalação 

unid 1,00 

201 4 Lavatódo de louça banca com celuna,44x35,5cm, padrão popular, fornecimento e instalação. 
AF 12!2013 unid 4,00 

Lavatório de louça banca com wluna,44x35,5cm, padrão popular, fomecimento einstalação = 4und unitl 4,00 

Tanque de louça branca suspenso, 181 ou equivalente, incluso sifão tipo garafa em PVC, valwla 
pléstiq e torneia de metal cromado padrão médio-fomecimento e instalação. AF_122013_P unid 1,00 

Tanque de louça branca suspenso, 181 ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em PVC, walwla 
plastica e torneira de metal cromado padrão médio - fomecimento e instalação. =1 und 

unid 1,00 

20.1.6 
Bancada de ganho cinza polido 1,50 x 0,60m, com cuba ìnoxidavel média, WaNula americana em 
metal comado, fRão flexível em PVC, engate flezivel 30cm, tomeis de mesacromadaftomeira parede 
tubo móvel padrão alto-Fomecimento e instalarão. AF 12!2013 P 

unid 1,00 

Bancada de granito cinza polido 1,50 x O,60m, com cuba inoxidável média, vélwla americana em 
metal cromado, filão Oexivel em PVC, engate fiezivel 30cm, tomeis de mesacromadeltorneia parede 
tubo móvel padrão alto-Fornecimento e instalação: 1 und 

unid 1,00 

20.1.7 Papeleira de loura banca unid 4,00 
Papeleia de louca banca = 4und unid 4,00 

20.1.8 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), ãpo concha, em eco inoxidevel -fomecimento a instalação unid 4,00 

Saboneteim de sobrepor (fitada na parede), tipo concha, em ace inoxidavel -fomecimento e insalação 
=4und unid 4,00 

20.1.9 Porta-toalha de louca banca com bastido plastico unid 4,00 
Porta-toalha de louça banca com bastão plastico = 4und unid 4,00 

20.1.10 Saboneteira de louça banca 7,5 x i5cm para pia de cozinha unid 1,00 
Saboneteira de louça banca 7,5 z i5cm para pia de cozinha = i und unid 1,00 

20.2 Meais 
20.2.1 Valvula de descarga 1.12' (38mm) com registro, acabamento em metal cromado unid 5,00 

VAlvula de descarga 1,112" (38mm) com registro, acabamento em metal cromado= 5 und unid 5,00 

20.2.2 Torneire cromada 12" ou 3/4` pare lavatório unid 4,00 
Torneire cromada 1/2" ou 3/4" para lavatório= 4und unid 4,00 

20.2.3 Válvula em plastico 1"para pia, tanque ou lavatório com ou sem ladrão. Fomecimento e instalação. 
AF 12/2013 unid 4,00 

Valwla em plástico 1' para pia, tanque ou lavatório com ou sem IadNao. Fomecìmertto e instalação = 
4und unid 4,00 
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20.2.4 Válvula em metal cromado 3.1 /2 x 1.12" pare pia cozinha unid 1,00 
Válvula em rnéWl croitiádo 3.12 x 1.12" paro pia doninha = 1 and unid 1,00 

20.2.5 Sifão tipo varrafa em PVC 1,114"- Fomecimento e insolação. AF 122013 unid 4,00 
Sifão tipo galfafa em PYC 1.1 /4"- Fornecimento e instalecao ~ 4 unid unid 4,00 

20.2.6 Suão do dpo fiexìvel em PVC 3l4"X1 12"- Fornecimento e InstaleGao. AF 122013 unid 2,00 
Sifão do tlpo flexNel em PVC 3/4"X1 12"- Fornecimento e Instalarão = 2 and unid 2,00 

21 Serviços Diversos 
21.1 Bancada de mármore bronco polìdo para banheiro - 2m unid 100 

Bancada de mármore branco polido para banheiro - 2m = 1 unid unid 1,00 

21.2 Divisória para banheiro em mármore branco nacional m' 10,44 
Divisóda para banheiro em mármore broncro nacional =10,44 m' m' 10,44 

21.3 Plantio de árvores, arbustos e grama m' 112,75 
Piando de árvores, arbustos e grama = 112,75 m' m' 112,75 

21.4 Plantio de arbusto com altura 50 a 100 cm, em cava de 60x60x60 cm unid 5,00 
Plantio de arbusto com altura 50 a 100 cm, em cava de 60x60x60 cm = 5 und unid 5,00 

27.5 Conjunto de barra da apoio paro PNE em aro inox cj 2,00 
Conjunto de barre de apoio paro PNE em aço Inoz = 2 cj cj 2,00 

21.6 Comimão em tubo de aço galvanizado 2.12" m 24,00 
Corrimão em mbo de aço gahr4n'uado 2.12" = 24m m 24,00 

21.7 Grade de farto em barra chata 3/16" paro fechamento de condicionadores de ar m' 25,64 
Grade de feno em barro chata 3/16' paro fechamento de condicionadores de ar = 25,64 m' m' 25,64 

21.8 Grade e podão metálico com pirHura eletrostática para fechamento da ~IficaGão m' 27,00 
Grade e portão metálico com pintura eletrostática paro fechamento da edifiwcão = 27m' m' 27,00 

Serviços Finais 
Limpeza final da obro m' 216,60 
Area total da edificarão = 216,60m' m?-- 216,60 

Pmnclsco =aha /=~ he Junlor 
Civil 

C ~ ~. ~ ~ 363462S MT 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

Obra: Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social - CREAS 
Município: REDENÇÃO - PA 
Endereço: Av. Araguaia, Ako Paraná, Quadra do Ginásio Poliesportivo 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

Ref.: SINAPI -JANEIRO/2017 

Composição 1. Administraçáo da obra {més) més 
Cód. SINAPI Descriçfio do Insumo Unid. Ccef. Valor Unit. Valor Total 

2706 Engenheiro Civil de Obra Junior h 20,00 70,02 1.400,40 
4069 Mestre de Obras h 176,00 22,45 3.951,20 

Valor Total Unitário R$ 5.351,60 

Composição 2.Instal/ligação prov. De água e esgosto pfcameíro obras, Forn Medidor UND 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit Valor Total 

88309 Pedreiro com encargos complementares h 8,0000 17,04 136,32 
88262 Carpinteiro com encargos complementares h 8,0000 16,94 135,52 
88267 Encanador com encargos complementares h 8,0000 17,00 136,00 
88316 Servente com encargos complementares h 8,1200 73,63 110,68 
88248 Ajudante encanador com encargos complementares h 4,0000 13,94 55,76 

370 Areia media m' 0,0189 60,00 1,13 
7258 Tijolo ceramíco maciço 5 x 10 x 20cm un 30,0000 0,26 7,80 
20247 Prego de esto 15 x 15 c/ caberes kg 1,0000 8,56 8,56 
4491 Pep de madeira 3a/4a qualidade 7,5 x 7,Scm (3x3) nao aparelhada m 25,0000 3,72 93,00 
6212 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 30,Ocm (1 x 12") nao aparelhada m 8,0000 5,40 43,20 
12773 Hidrometro 3,0 m3/h dn 112'"' monojato" un 1,0000 72,13 72,13 
9836 Tubo PVC esg eb-5 pb dn 100mm m 5,0000 8,85 44,25 
11784 Bacia turca celite 003. 006 - siFao integrado un 1,0000 389,15 389,15 
11868 Caixa d'aqua fibra da vidro 10001 un 1,0000 295,49 295,49 

Valor Total Unitário 1.528,99 

Composição 3 Piso Tátil em borracha, assentado com cola, espessura Smm (m') m' 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Ccef. Valor Unit. Valor Total 

88309 Pedreiro h 0,67 17,04 11,42 
86316 Servente h 0,67 13,63 9,13 
38181 Piso Tátil (25x25cm) m' 1,02 171,53 174,96 
4791 Cola Neoprene kq 0,40 17 55 7,02 
3767 Lixa unid 0,50 0,36 0,18 

Valor Total Unitário 202,71 

Composição 4 Piso Tátil em placa cimenticia de alNa resisténcia (25x25cm), espessura Smm (m') m' 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unìd. Ccef. Valor Unit. Valor Total 

88309 Pedreiro h 0,50 17,04 8,52 
88316 Servente h 0,60 13,63 8,18 
38135 Piso Tátil {25x25cm) m~ 1,05 52,28 54,89 
370 Areia lavada média m' 0,01 60,00 0,60 

13284 Cimento Portland kq 7,50 0,49 3,68 
Valor Total Unitário _ _ _ 75,87 

Composição 5 Ponto espoto da PVC 0 t00mm, inclusive conexões {nos sanitários) UND 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Ccef. Vakx Unit. Valor Total 

88248 Arodliar de encanador com encargos complementares h 3,500 13,94 48,79 
88267 Encanador com encargos complementares h 3,500 17,00 59,50 
coleta Anel de vedação un 1,000 8,00 8,00 
89744 Joelho PVC sold 90° esg 100mm un 1,000 15,83 15,83 
89714 Tubo PVC sold esq 100mm m 2,000 36,40 72,80 
122 Adesivo PVCfrasco c/ SSOq un 0,230 44,26 10,18 

20083 Solução limpadora frascoplásfico 1000cm' un 0,120 36,44 4,61 
Valor Total Untário_ _ _ _ __ _ _ _ 219,71 

Composição 6 Fossa septica em alvenaria, 3000 litros ,com tampa em concreto armado com espessura 8cm UND 
Cód. SINAPI Destripo do Insumo Unid. Coef. Vabr Un@. Valor Total 

95463 
Fossa Sáptíca em alvenaria de tijolo cerámico maciço, volume de 1.500 L, revestido 
internamente com massa única e impermeabilizame e com tampa de concreto armado 
com espessura de 8 cm 

Unid. 1,00 1.279,10 1.279,10 

95463 
Fossa Séptica em alvenaria de tijolo cerámico maciço, volume de 1,500 L, revestido 
Internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto arreado 
com espessura de S cm 

Unid. 1,00 1.279,10 1.279,10 

Valor Total Unitário 2.558,20 

Composição 7. Sumidouro em alvenaria, dlametro 1,20m e altura S,OOm, com tampa em concreto armado dlametro 1,40m e 
espessura tOcm UND 

Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Vabr Und. Valor Total 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 6,00 17,04 102,24 
88262 Carpinteiro com encargos complementares h 1,20 16,94 20,33 
88245 Ferreiro com encargos complementares h 1,00 16,94 16,94 
86316 Servente com encargos complementares h 12,00 13,63 163,56 
88241 Ajudante geral com encargos complementares h 1,20 14,35 17,22 
1379 Cimento Por0and CP IIE32 kg 160,00 0,58 92,80 
4721 Brita 1 m' 3,00 109,40 328,20 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE ASSIST~NCIA SOCIAL 

Obra: Centro de Referéncia Especializado de Assisténcla Social - CREAS 
Munic(pia: REDENÇÃO - PA 
Endereço: Av. Araguaia, Ako Paraná, Quadra do Ginásio Poliesportivo 

COMPOSIÇAO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

Ref.: SINAPI -JANEIRO/2017 

34449 Aco CA 60 3,4 a 6,OOmm kg 14,00 3,95 55,30 

370 Areia média m' 1,00 60,00 60,00 

5061 Prego 18x27 k9 1,16 7,60 8,81 

6212 Tabus de 3a 1"x12" m 3,00 5,40 16,20 

1357 Chapa compensada resinada de 12mm unid 2,00 49,11 96,22 
337 Arame recozido n°18 kg 0,10 7,37 0,74 

7258 Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20cm unid 770,00 0,26 200,20 
1106 Cal hidratada kg 14,30 0,54 7,72 
10532 Betoneira h 1,30 1,67 2,17 
73343 Ubrodor de imersão h 0,18 0,47 0,08 

Valor Total Unitário 1.190,73 

Composição 8. Bancada de mármore branco polido para banheiro UND 

Cód. SINAPI Descrção do Insumo Unid. Ccef. Valor Unit. Valor Total 
~~ Bancada de mármore branco polido para lavatório 0,50 x 0,80 m - fornecimento e 

inetalecão 
Unld. 1,D0 187,45 187,45 

88899 
Bancada de mármore branco polido pare lavatório 0,50 x 0,80 m - fomecimanto e 
inatelacão 

Unld. 1,00 187,45 187,45 

88899 
Bancada de mármore branco polido paro lewtório 0,50 x 0,80 m - fornecimento a 
instalação 

Unld. 1,00 187,45 187,45 

~~ Bancada de mármore bronco polido pare lawtório 0,50 x 0,80 m - fornecimento e 
instalação 

Unld. 1,00 187,45 187.45 

Valor Total Undáric 749,80 

Composição 9. Papeleira plástica tipo dispenser para papel higìenico rolado - fornecimento e instalação UND 

Cód: SINAPI Descrrão do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total 
95541 FixaCão utilizando parafuso e bucha de nylon Unid. 2,00 3,07 6,14 
37400 Papeleira plástica tipo dispenser para papel higienico rolado Unid. 1,00 45,23 45,23 

Valor Total Unrtáro 51,37 

Composição 10: Toalheiro plástico tipo dispensar para papel toalha interfolhado - fornecimento e instalação UND 

Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total 
95541 Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon Unid. 2,00 3,07 6,14 
37401 Toalheiro plástico tipo dispensar para papel toalha interfolhado Unid. 1,00 45,23 45,23 

Valor Total Unitário 51,37 

Composição 11: Conjunto de barra de apoio para PNE em aço inox UND 

Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Un@. Valor Total 
88316 Servente com encargos complementares H 6,60 13,63 89,96 
88631 Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual m3 0,006 396,86 2,38 

395 
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodu~s, tipo D, com 1 1/4" e parafuso de 
facção 

Unid. 4,00 2,05 8,20 

7698 
Tubo aço galvanizado com costura, classe média, dn 1 1/4", e = x,25• mm, peso '3,14' 
kq/m (NBR 5580) 

m 1,20 18,68 22,42 

Valor Total Unitário 122,96 

Composição 12: Grade e portão metálico com pintura eletrostática para fechamento da edficação UND 

Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total 
74100/001 Portão de ferro com vara 1/2", com requadro m2 1,00 366,27 386,27 

74145/001 Pinture esmalte fosco, duas demãos, sobre superffcle metálica, incluso uma demão de 
fundo anUcorcoslvo - utlllzacão de revolver (ar-comprimido) 

m2 1,00 11,90 11,90 

Valor Total UnMario 378,17 

Composição 13: Placa de sinalização de segurança fotoluminescente -cuidado: risco de choque elétrico UND 

Cád. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit Valor Total 
88316 Servente com encargos complementares H 0,40 13,63 5,45 

11950 
Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20x40 mm em aço zincado com rosca 
soberba, cabeça chata e fenda phillips 

Unid. 4,00 0,24 0,96 

37560 
Placa de sinalização de segurança contra inciindlo -alerta, triangular, base de ~0' cm, 
em PVC '2' mm anUchamas (símbolos, cores e píctogramas conforme NBR 13434) 

Unid. 1,00 39,37 39,37 

Valor Total Unitário 45,78 

Composição 14: Placa de sinalização de segurança fotoluminescente -extintor UND 

Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Vabr Und. Vabr Total 
88316 Servente com encargos complementares H 0,40 73,63 ~' 5,45 
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ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

Obra: Centro de Referéncia Especializado de Assisténcla Social - CREAS 
Município: REDENÇÃO - PA 
Endereço: Av. Araguaia, Alto Paraná, Quadra do Ginásio Poliesportivo 

COMPOSIÇAO DE CUSTOS UNITÁRIOS 

Ref.: SINAPI -JANEIRO/2017 

11950 
Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20x40 mm em aço zincado com rosca 
soberba, cabeça chata e fenda phillips 

Unid. 4,00 0,24 0,96 

37556 
Placa de sinalização de segurança contra incãndio -alerta, quadrada, 20 x 20 cm, em 
pVC `2` mm anil-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) 

Unid. 1,00 23,13 23,13 

Valor Total Unitário 29,E 

Composição 15: Piava de sínalização de segurança fotoluminescente -saída de emergéncia, orientação saída de emergéncia 
e indicação do sentido da salda de emergéncia 

UND 

Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Ccef. Valor Unit. Valor Total 
88318 Servente com ~~caraoa complementares H 0,40 13,63 5,45 

11850 
Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,20x40 mm em aço zincado com rosca 
soberba, cabere chata e fenda phillips 

Unld. 4,00 0,24 0,98 

37539 Placa de sinalização de segurança contra incãndlo, fotoluminescente, retangular, 13 x 26 
cm, em PVC "2" mm anil-chames (elmbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434) 

Unid. 1,00 20,00 20,00 

Valor Total Unitário 28,41 

Composição 18: D€SFORMA de madeira para fundação mr 
Cód: SINAPI Descrição do Insumo Unid. Ccef. Valor UnR. Valor Total 

6117 Auxiliar de Carpinteiro H 0,07 9,12 0,60 
1213 Carpinteiro de Formas H 0,12 12,14 1,40 

Valor Total Unitário 2,00 

Composição 17: DESFORMA de madeira para vigas e pilares m' 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor UnB. Valor Total 

6117 Auxiliar de Carpinteiro H 0,05 9,12 0,46 
1213 Carpinteiro de Formas H 0,09 12,14 1,12 

Valor Total Unitário 1,60 

Composição 18: Mobilização de equipamentos e ferramentas UND 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Ccef. Valor Unit Vakx Total 

72540 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT = 50 km 

T X KM 450,00 0,51 229,50 

Valor Topl Unitário 229,50 

Composição 19: Desmobilização de equipamentos e ferramentas UND 
Cód. SINAPI Descrição do Insumo Unid. Coef. Valor Unit. Valor Total 

72840 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT = 50 km 

T X KM 450,00 0,51 229,50 

Valor Total Unitário 229,50 
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COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 
DATA: 17/04/2018 

Grupo A Despesas indiretas 

AC 

S 

R 

Administração central 

Seguro +Garantia 

Risco 

3,00 

0,80 

O,g7 

Total do grupo A 4,77 

Grupo B Bonificação 

DF Despesas Financeiras 0,59 
Total do grupo B 0,59 

Grupo C Bonificação 

L Lucro 6,16 
Total do grupo C 8,18 

Grupo D Impostos 

C.1 

C.2 

C.3 

C.4 

PIS 

COFINS 

ISSON 

INSS 

0,65 

3,00 

5,00 

4,50 

Total do grupo D 13,15 

Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas ) 

BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-1))-1 28,82% 

FRANCISCO RITO ROCHA JUNIOR 

EIRO 

5462-9 MT 
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PROJETO DE ARQUITETURA -CENTRO DE REFERÉNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - CREAS 

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS -ESC 1175 

ÁREA EDIFICAÇÃO: 216,66m' 
gMENSÃO DO TERRENO: 16m X 30m = 450m' 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
PROJETO DE ARQUITETURA -CENTRO DE REFERÉNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - CREAS 

PLANTA DE LOCAÇÃO -ESC 11100 

ÁREA CONSTRUÍDA: 216,60m' 

DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X ~Om = 450m' 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
PROJETO DE ARQUITETURA -CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 
PLANTA BAIXA -ESC 1175 
ÁREA EDIFICAÇAO: 216,60m' 

DIMENSÁO DO TERRENO: 15m X 30m = 450m' 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
PROJETO DE ARQUITETURA -CENTRO DE REFERÉNCIA ESPECIALV_ADO DE ASSIST~NCIA SOCIAL - CREAS 
PLANTA LAYOUT E DETALHE ESQUADRIAS -ESC 1175 
ÁREA EDIFICAÇÃO: 216,60m' 
DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X 30m = 450m' 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
PROJETO DE ARQUITETURA -CENTRO DE REFERÉNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS 
CORTE AA E CORTE BB -ESC 1175 
ÁREA EDIFICAÇAO: 216,6om' 

DIMENSÃO DO TERREN0:15m K 30m = 450m' 

5/6 



1t
l2

13
11

f1
 tl

4
tl
H

~
tl
j 

'fr 
ii 
`ü 

}I ~ 
 -----~ _ ~ ¡ 

¡; 
l 1

T/
 @

 [~
£ F

\Z
~

 17
 : E

r~
'~

. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME 
PROJETO DE ARQUITETURA -CENTRO DE REFERÉNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÉNGA SOCIAL - CREAS 
FACHADA FRONTAL E FACHADA LATERAL -ESC 1175 
ÁREA EDIFICAÇÃO: 216,60m' 
DIMENSÃO DO TERRENO: 15m X SOm = 450m' 
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