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JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA REPROGRAMAÇÃO 

• Obra: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE BAIRRO SANTA RITA DE 

CÁSSIA, Cont. Repasse N°.: 1025.412-83; 

• Proprietário: Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA/PA; 

1.0 - INTRODUÇÃO. 

010 	
O presente projeto destina-se a apresentar de forma coerente e concisa uma justificativa 

técnica da necessidade de reprogramação para dar continuidade no Contrato de Repasse 

N°1025.412-83: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE BAIRRO SANTA RITA DE 

CÁSSIA NO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA NO PARÁ. A obra é um convênio firmado entre o 

Ministério das Esporte e Caixa Econômica Federal (CEF) e a Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA 

(PMI/PA), que juntos prestam assistência financeira aos diversos setores da área de urbanização e 

melhorias das cidades, com caráter suplementar, objetivando o desenvolvimento, a reestruturação e 

o aparelhamento urbano. 

2.0 - OBJETIVO. 

010 	O presente documento tem como finalidade realizar uma avaliação precisa, coerente e 

verdadeira das necessidades de reprogramação de serviços no projeto, e que se fazem necessários 

sua execução devido sua primordialidade no desenvolvimento e melhoria urbanistíco de 

Itupiranga/PA; atender de forma melhor e mais adequada as intenções de melhorias na qualidade de 

vida da população beneficiada com o projeto, além de favorecer e incentivar o desenvolvimento 

regional da cidade. 

Este documento, também tem como objetivo prestar orientação aos gestores e demais 

órgãos ligados ao objeto do convênio; auxiliar na prevenção contra possíveis irregularidades no 

projeto; evitar desperdício de recursos e incrementar a economicidade; padronizar ações e 

procedimentos relacionados ao tema; reduzir erros que prejudiquem o alcance dos objetivos 

propostos pela obra e; auxiliar os trabalhos de fiscalização e auditoria. 
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3.0 - ANÁLISE DA REPROGRAMAÇÃO 

3.1 — TERMO DE DISTRATO 

- CONTRATO N° 20170159. 

- PROCESSO LICITATÓRIO - MODALIDADE CONCORRÊNCIA: N°. 3/2017-001-PMI 

- Contrato de Prestação de Serviços n° 20170159/PMI 

O termo de distrato se justificou na inexecução total do contrato de prestação de serviços n° 

• 201701591PMI, pelo não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projeto ou prazos. 

Sendo assim a empresa que ganhou a licitação denominada MIX CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA foi distratada deste convênio. 

3.2 — PARECER TÉCNICO SOBRE SITUAÇÃO DA OBRA 

- Documento no Anexo II 

Conforme último boletim de Medição número 03 que consta um percentual de 81,48% de 

avanço da obra, sendo assim medido um valor de R$ 1.625.600,34 sendo R$ 1.584.960,00 de 

repasse. Portanto os serviços estão condizentes com o terceiro boletim de medição, que estará em 

anexo ao final do parecer. 

• No orçamento identificamos os serviços não medidos com a cor verde, além de atualizar o preço 

conforme SINAPI (NOVEMBRO DE 2019) dos serviços que não foram medidos. Reduzimos o 

item Quiosque pois o valor ficaria muito além do saldo contratual e a retirada deste item não afetara 

a funcionalidade do Objeto. 
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Estado do 
Prefeitura Municipal de Itupiran 

Como mostra a foto acima a localização do Quiosque. 

A presente justificativa também vem esclarecer o motivo do item 7.11.1 FORRO EM RÉGUAS DE 

PVC ter um aumento significativo em relação ao aprovado anteriormente sendo o valor do 

quantitativo anteriormente aprovado de 70m 2 . Devido a este equivoco foi corrigida, pois como 

mostra a imagem abaixo, somente as áreas dos banheiro da área de convivência possui 2,60 x 6,5 

metros totalizando 16,90 metros quadrado, como s'ão dois banheiros esse valor é multiplicado por 

dois resultando em 33,80 m2, na área de convivência. 

o 

4 



Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de ltupiranga 

Além desta área, possui banheiro e vestiários na área do Ginásio, percebemos que o valor 

anteriormente aprovado está equivocado, pois, os banheiro possuem 4,80 x 5,50, lembrando que s'ão 

dois banheiros, os vestiários com medidas de 5,29 x 3,59, e os banheiros/ vestiários para PNE 2,57 

x 1,50 o do lado direito e 2,50 x 1,85 do lado esquerdo. Sendo assim, consideramos as seguintes 

áreas : 

• Banheiro = 26,4 m 2  cada 

• Vestiários = 18,99 m2  cada 

• Banheiro e vestiário de PNE lado direito = 3,85 

• 

	• Banheiro e vestiário de PNE lado esquerdo = 4,62 

Sendo assim consideramos então 2(pois são dois banheiros iguais) x 26,4 + 2 x 18,99 ( pois 

são dois vestiários iguais ) + 3,85 + 4,62= 98,85 m 2  na área do ginásio. 

• 
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Essas mesmas imagens acima servem para demostrar a quantidades de portas pois no orçamento 

anterior constava a quantidade bem menor de portas, contando na área da administração nos 

banheiro temos 5 portas de 60cm e 3 portas de 90 cm. 

Já na área do Ginásio como mostra a imagem acima temos 16 portas de 60 cm e 4 portas de 90 cm. 

Sendo assim necessário a correção deste quantitativo. 

4— CONCLUSÃO 

41) 	 Devido ao tempo de inatividade de serviços e com a defasagem em preços que modificaram 

em planilhas oficiais para realizar a planilha orçamentária, se justifica a necessidade de 

reprogramação do convênio de contrato de repasse n°.:1025.412-83. 

Os valores da Proponente não irão aumentar, gerando urna contrapartida maior para a 

Prefeitura Municipal de Itupiranga. 

Itupiranga/PA, 15 de abril de 2020 

0110 	

Assinatura do representante da equipe técnica 

Nome: WALLACE R M MORAIS 

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 

CREA / CAU: 9287-D PA 
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Estado do Pará 
• 	 Prefeitura Municipal de ltupira ga 
OBRA: PRAÇA DA JUVENTUDE 

BDI: 25,23% SINAPI: 
ORDEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

1 	1.:='. 'T2  
111 , 

IMITlika0 DAS OBRAS , 
Limpeza 

1.1.1.1 	I Rbspagem manual do terreno 7705,8 m' 

11.1.2 	Retirada de bata-fora 382,29 m 5  

1,2 Topografia --- 
121  Pinalaltunetrico 

1.2.1.1 Levantamento Planialtimetrico 7705,8 i'M 

1.2.1.2 Projeto Altimetrico com perfil long notas de serviços e cubação 7705,8 nV 

TOTAL DO Subltem 1.2 
_.,--- 

1.3 Sondege II.  
1 3 1 Sondagem e perç  

1.3.1.1 Sondagem de reconhecimento do sub solo com tubo de revestimento 0 2 1/2 75,97 M 

1.3.1.2 Taxa de insta I ação de equipamentos de sondagem 1 UN 

TOTAL DO Subltem 1.3 
1.4 Projos 

14.1 Projetos executivos 	 "-:.i.: -  	= -.  

1.4.1.1 Projetos executivos de arquitetura 1 Un 

1.4.1.2 Projetos executivos estrutural 1 Un 

1.4.1.3 Projetos executivos de instalações elétrica 1 Un 

1.4.1.4 Projetos executivos de instalações hidrossanitarias, águas pluviais e drenagem 1 Un 

1.4.1.5 Projeto executivo de incêndio 1 Un 

1.4.1.6 Projeto executivo de Iluminação elétrica 1 Un 

1.4.1.7 Projeto executivo de spda 1 Un 

1.4.1.8 Projeto executivo de urbanização 1 Un 

1.4.1.9 Projeto executivo de as built 1 Un 

TOTAL DO SubItem 1.4 

Çr 

13.1 

oca 	 —, 
Placa de obra 	

s 	„_ 	...-,-,.—... 

1.5.1.1 Placa de obra governo 8 m2  

TOTAL DO Subltem 1.5 

1.6.1 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, Incluso prateleiras. AF _02/2016 3 um/mê 

1.6.2 Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x0,85,0,30m 1 Un 

1.6.3 Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima) 1 Un 

1.6.4 Ligação provisória de luz e força para obra (instalação mínima) 1 Un 

TOTAL DO Subltem 1.6 

1.7i '. 7,-,t, pavimentas8te2~7:- ,..,- ;::-. ,::::',;-2 ,-,.;,,,,-, -„-,-,:'.'' 	,-. 	n3'(.. , __ 
1.7.1 Estacionamento 

1.7.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de IA categoria profundidade até 2m 35,68 m. 

1.7.1.2 Preparo da caixa 356,75 m 2  

1.7.1.3 iluminação externa, com poste curvos de 8m de altura e luminárias para lâmpada vapor de sódio, 250W 11 Un 

1.7.1.4 Fio isolado de PVC seção 4mrn - 750V -70' C 1068 m 

1.7.1.5 Cabo isolado de PVC seção 50mrn' - 750V -70' C 615,38 m 

1.7.1.6 Cabo isolado de PVC seção 16~ 2  -750V - 70° C 355,77 m 

1.7.2 Entrada de energia o 
1.7.2.1 Transformador em poste 150KVA (13,8kV/220-380V)- fornecimento e instalação 1 Un 

1.7.2.2 Eletroduto de PVC rígido roscável 25mm (3/4") 534 m 

1.7.2.3 Eletroduto de PVC rígido roscável 32mm (r) 337 m 

1.7.2.4 Eletroduto de PVC rígido roscável 40mm (11/4") 280 m 

1.7.2.5 Eletroduto de PVC rígido roscável 75mm (21/2") 12,5 m 

1.7.2.6 Curva 90° de PVC rígido roscável 25mm 27 Un 

1.7.2.7 Curva 90° de PVC rígido roscável 32mm 7 Un 
1.7.2.8 Curva 90° de PVC rígido roscável 40mm 2 Un 
1.7.2.9 Curva 90° de PVC rígido roscável 75mm 1 Un 
1.7.2.10 Luva de PVC rígido roscável 25mm 317 Un 
1.7.2.11 Luva de PVC rígido roscável 32mm 357 Un 
1.7.2.12 Luva de PVC rígido roscável 40mm 131 Un 
1.7.2.13 Luva de PVC rígido roscável 75mm 4 Un 
1.7.2.14 Eletroduto de aço galvanizado 65mm (21/21 10 m 
1.7.2.15 Luva de aço galvanizado 65mm (21/2") 3 Un 
1.7.2.16 Curva desço galvanizado 65mm (21/2") 1 Un 
1.7.2.17 Cabo sintenax 4,0mm2 1068 m 
1.7.2.18 Cabo sintenax 6,0mm3 2715,1 m 
1.7.2.19 Cabo sintenax 10,0mm4 905,03 m 
1.7.2.20 Cabo sintenax 16,0mm5 867 m 
1.7.2.21 Cabo sintenax 70,0mm6 90 m 
1.7.2.22 Cordoalha de cobre nu35mm2, incl.solda ou conectores 6 m 
1.7.2.23 Caixa de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 60x60cm -CB1c/tampa T-33 19 Un 



1.7.2.24 

1.7.2.25 
1.7.3 

1.7.3.1 

1.7.3.2 

1.7.3.3 

Caixa de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 40x40cm -CP/tampa T-16 

Caixa de passagem em alv. 1/2 vez, revestida, 30530cm -CPAc/tampa em concreto e aterramento 
Sistema de Proteção contra descarga atmosférica 

Cordoalha de cobre nu 50mm2, enterrado, Ind. Solda e conexões 

Barra de aço CA-25 010MM2 

Haste de cobre nu 5/8"x3m, enterrado, incl. Conector 

26 Un 
1 Un 
I3 

50 m 

389,38 m 

54 Un 
1.7.3.4 CPMT1-CAIXA de passagem e medição 30x30cm, c/tampa em concreto 7 Un 
1.7.3.5 CPIT2-Caixa de passagem e inspeção 30x3Ocrn c/tampa em concreto 8 Lln 

1.7.3.6 Caixa de equallzação 1 Un 
1.7.3.7 Solda da Barra de aço por transpasse 28,6 m 
1.7.4 Serviços diversos O 

1.7.4.1 Escavação Manual 128,16 m. 

1.7.4.2 Reaterro manual apoiado 64,08 m. 

1.7.4.3 Envelope de concreto estrutural 356 rn. 

1.7.5 Intertravado O 

1.7.5.1 Pavimentação articulada blocos de concreto hexagonal sobre coxim de areia 356,75 m5  

1.7.6 Passeio interno O 

1.7.6.1 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck 1365,2 m' 

TOTAL DO Subltem 1.7 

1.8.1 TERRA VEGETAL (GRANEL) 5,03 rn5  

1.8.2 GRAMA ESMERALDA COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 2012 ITI5  

TOTAL DO Subltem 1.8 

TOTAL DO Item 1 

P•- 	̀ 	MA.;i 	 -._..y:-.,t, 	:,.r.: 

Movimento de terra _ 	 _ 	 _.s. 	i-s. 
2.1.1 escavação mecanizada em campo aberto em solo de lá categoria, profundidade até 2m 253,8 m' 

2.1.2 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 329,94 m' 

2.1.3 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6rn', distância ate 10km 329,94 m. 

TOTAL DO Subltem 2.1 

2.2 Gabarito 

2.2.1 Locação de obra: execução de gabarito 1269 in' 

TOTAL DO Subltem 2.2 

2.3.1 

./- .1.11-3 , 	elo 	,liV 	nI-11 , 	• 	
,, 

Escavação 	' 

2.3.1.1 escavação mecanizada em campo aberto em solo de 1a categoria, profundidade ate 2m 103,56 m' 

2.3.1.2 Reaterro manual de vala apiloado 62,14 m. 

2.3.1.3 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 129 m. 

2.3.1.4 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 188,48 m" 

2.3.1.5 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m 3, distância até 10km 188,48 m' 

TOTAL DO Subltem 2.3 

2.4 Sistema de Drenagem 

2.4.1 Geotextil usado corno filtro envolvendo material drenante 734,4 m. 

2.4.1.1 Lastro de brita 3 e 4 apiloamento manual com maço de até 30kg 78 m' 

2.4.1.2 Tubo de pvc 150mm, reforçado para drenagem 169 m 

2.4.1.3 Tubo de pvc 200mm, reforçado para drenagem 50 m 

2.4.1.4 Caixas de passagem em alvenaria revestida, ed 60x60x40cm 10 Un 

2.4.1.5 Canaleta de concreto com grelha de ferro fundido 94 m 

2.4.1.6 Base asfáltica drenante esp ... 7cm =, brita 2= 3cm vibro compactada e emulsionada RR2C+brita 1, esp. 3cm, emulsionada RR2C 1269 m' 

TOTAL DO Subltem 2.4 

Til,nr 1 ciLlj* 	 ,,,,,' 	,., 	-..-• 	' .5,i .....,,,- ''.--....;,..';';' : 	= 

2.5.1 Guias O 

2.5.2 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 mpa, controle tipo C 148 

TOTAL DO Subltem 2.5 

TOTAL DO Item 2 

3 CAMPO DE JOGO 

3.1 Grama sintética 

3.1 .1 Fornecimento e instalação de campo de futebol em grama sintética importada H= SOMM, 8800 Otax, na cor verde, incluindo de 1269 

TOTAL DO Subltem 3.1 

fiiL11 -t1-1-'," 	. 

321 -. --,4%,  Alambrado esportivo 	 ,...,;,W, 	.' 	" - 
3.2.2 Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela 148 rn5  

TOTAL DO Subltem 3.2 

.4. 	U 	na .... 
• liun,g4.:"~-73-riW,•;-,51;4-.4!----,. .....;;,: 	

..•-••••,.;,:.,,,,,uw,-,---,i'.:'• -.7,  - 

.,-,,, 	 - -,.-1 ,,,,:...,- •-• 
3.3.1.1 Poste de aço com tratamento anti-corrosão, pintado em esmalte sintético verde, com cruzeta para 04 projetores 4 cj 

3.3.1.2 Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento par 16 Un 

3.3.1.3 Fio isolado de PVC seção 4mm' - 750V - 70° C 363,46 m 

3.3.1.4 Cabo isolado em PVC seção 50mm5 - 750V- 70° C 415,38 m 

3.3.1.5 Cabo isolado em PVC seção 16mm' - 750V- 70° C 155,77 m 

TOTAL DO Subltem 3.3 

TOTAL DO Rem 3 

4.1 Movimento de terra 	 '--  
4.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de V categoria profundidade até 2m 83,8 M 

4.1.2 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 279,5 M2  
4.1.3 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 108,99 M' 

4.1.4 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m', distância até 10km 108,99 M' 

TOTAL DO Subltem 4.1 



• 

4.2 Gabarito 
4.2.1 Locação de obra: execução de gabarito 335 ma 

TOTAL DO Subltem 4.2 

4.3 Radier 

4.3.1 Forma de madeira para fundação com tábua de 3,  5 reaproveitamentos 13,78 ma 
4.3.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 1505,79 kg 
4.3.3 Concreto estrutural dosado em central, fck 13,5 Mpa 13,97 ma  
4.3.4 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 41,92 ma 

4.3.5 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 41,92 ma 
TOTAL DO Subitem 4.3 

4.4 Rampas 

4.4.1 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e-12 mm, 3reaproveitamentos 33,27 ma 

4.4.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 149,75 kg 

4.4.3 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 3,33 ma 

4.4.4 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 3,33 ma 

TOTAL DO Subltem 4.4 

. 
,. ,ift6WP?: OtiCi'et&'' I 

4.5.2 Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente 19x19x39cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamas, 

TOTAL DO Subltem 4.5 

126,05 Ma 

4.6 Revestimento 

4.6.1 Granilite ara revestimentos de piso moldado "in loco" 294,46 ma  

TOTAL DO Subltem 4.6 

1 , Ifilíí! .; !. 
4.7.1 Acrílica O 

4.71.1 Látex acrílico em parede externa duas demãos, sem massa corrida 326,64 rrá 

TOTAL DO Subltem 4.7 

4.8 Confinamentos 

4.8.1 Guarda-corpos O 

4.8.1.1 Guarda-corpos metálicos em tubo galvanizados de 2" 25,21 ma 

TOTAL DO Subltem 4.8 

. 
4SA 

, 89ááll5W,=, 
Iluminação esportiva 	

— . 
lã 

4.9.1.1 Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulava', com alojamento par 8 Un 

4.9.1.2 Poste de aço galvanizado com 4m de altura, incluindo cruzeta 4 Un 

4.9.1.3 Fio isolado de PVC seção 4mrn a  - 750V' 70°  C 207,49 m 

4.9.1.4 Cabo isolado de PVC seção 50mm5  - 750V - 70° C 155,62 m 

4.9.1.5 Cabo isolado de PVC seção 16mm5  - 750V - 70° C 103,94 m 

6 Pista de salto o 
TOTAL DO Subltem 4.9 

TOTAL DO Item 4 

5.1- Movimento de terra ' 

5.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de la categoria profundidade até 2m 13,68 ma  

5.1.2 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 55,2 ma 

5.1.3 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 17,78 ma 

5.1.4 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6ma, distância até 10km 17,78 ma 

TOTAL DO Subltem 5.1 

5.2.1 Locação de obra: execução de gabarito 108,5 ma 

TOTAL DO Subltem 5.2 

5.3.1 Forma/Aço/Concreto o 
5.3.1.1 Forma de madeira para fundação com tábua de 3@, 5 reaproveltamentos 8 ma  

5.3.1.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 1257,36 kg 

5.3.1.3 Concreto estrutural dosado em central, fck 13,5 Mpa 5,25 ma 

5.3.1.4 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 15,72 ma 

5.3.1.5 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 15,72 ma 

5.3.1.6 Acabamento de superfície de concreto com desempenadeira mecânica elétrica 105 ma 

TOTAL DO SubItem 5.3 

5.4.1 Piso sintético O 

5.4.1.1 Manta pré fabricada de granulos de borracha SBR aglutinados com resina poliuretanica especial M Dl. Com  cobertura de camada 109 ma 

TOTAL DO Subitem 5.4 
, 	•- 	. 	11 

5.5.1 Lastro O 

5.5.1.1 Lastro de areia com areia grossa 10 ma 

TOTAL DO Subltem 5.5 

5.6 Confinamentos 

5.6.1 Guias O 

5.6.1.1 Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 mpa, controle tipo C 124 m 

6.0 Instalação do Totem 1 Un 

C Área de conveniência (administração) O 

TOTAL DO Subltem 5.6 

TOTAL DO Item 5 

6 TOTEM 

6.1 TOTEM EM CONCRETO ARMAD 1 UN 

TOTAL DO Item 6 
7 AREA DE COVENIENCIA 



• 

• Movimento de terra 
7.1.1.1 	Escavação mecanizada em campo aberto em solo de 1a categoria profundidade até 2m 
7.1.1.2 	Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 
7.1,1.3 	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 
7.1.1.4 	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6r -n, distância ate 10km 

TOTAL DO Subltem 7.1 
7.2 	 Gabarito 

7.2.1 	 Locação de obra: execução de gabarito 

TOTAL DO Subltem 7.2 

7.3 	 Fundações 

7.3.1 	 Blocos de vigas e baldrames 

7.3.1.1 	Escavação Manual em campo aberto em solo 12 categoria, profundidade até 2m 
7.3.1.2 	Forma de madeira para fundação com tábua de 35,5  reaproveitamentos 
7.3.1.3 	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 
7.3.1.4 	Concreto estrutural dosado em central, fck 13,5 Mpa 

7.3.1.5 	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 

7.3.1.6 	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 

7.3.1.7 	Reaterro manual de vala apiloado 

TOTAL DO Subltem 7.3 

7.4 	 Estrutura de concreto 

7.4.1 	 Pilares/vigas/lajes 

7.4.1.1 	Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e-12 mm, 3reaproveitamentos 

7.4.1.2 	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 10mm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 

7.4.1.3 	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 

7.4.1.4 	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 

TOTAL DO Subltem 7.4 

7.5 	 Vedação interna/externa 

7.5.1 	 Alvenaria/divisória 

7.5.1.1 	Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente 14x19x39cm, espessura da parede 19 cm, juntas de lOmm com argamas 

TOTAL DO Subltem 7.5 

7.6 	 Esquadrias 

7.6.1 	 Ferro/alumínio/madeira 

7.6.1.1 	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 

7.6.1.2 	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), 

7.6.1.3 	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPA 
7.6.1.4 	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPU 

TOTAL DO Subltem 7.6 

7.7 	 Vidro 

7.7.1 	 Comum/temperado 

7.7.1.1 	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

TOTAL DO Subltem 7.7 

7.8 	 Coberturas e fechamentos 

7.8.1 	 Estrutura/telha 

7.8.1.1 	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede 
7.8.1.2 	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e= 0,5mm 

TOTAL DO Subltem 7.8 

7.9 	 Revestimento 

7.9.1 	 Piso 

7.9.1.1 	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 13, e=5mm 

TOTAL DO Subltem 7.9 

7.10 	 Paredes 

7.10.1 	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm 

7.10.2 	Emboço para parede interna com argamassada cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20mm 

7.10.3 	Azulejo branco 15x15cm/ cim. Colante, junta prumo 

TOTAL DO Subltem 7.10 

7.11 	 Revestimento de forros 
7.11.1 	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PFOR 

TOTAL DO Subltem 7.11 

7.12 	 Pintura 

7.12.1 	Emassamento/pintura 

7.12.1.1 	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte 

7.12.1.2 	pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida 

7.12.1.3 	pintura com tinta látex pva em parede interna com duas demãos, sem massa corrida 

7.12.1.4 	pintura com tinta látex acrílico em parede externa com duas demãos, sem massa corrida 

TOTAL DO Subltem 7.12 

7.13 	 Instalações hidráulicas e esgoto 

7.13.1 	tubulações e conexões de pvc rígido para água fria 
7.13.1.1 	Registro gaveta bruto 0 25mm (1") 
7.13.1.2 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 25mm 
7.13.1.3 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 32mm 

7.13.1.4 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 40mm 

7.13.1.5 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 50mm 

TOTAL DO Subltem 7.13 

7.14 	 tubulações e conexões, caixa, ralos de pvc para esgoto sanitário 
7.14.1 	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 100mm 
7.14.2 	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 50mm 
7.14.3 	Joelho 90 de pvc branco, ponta bolsa e virola, 0 lOmm 
7.14.4 	Ralo de pvc rígido sanfonado, 100x53xx4Omm 

21,00 

6,00 

m5  
m5  

Un 

se 

Un 

Un 
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TOTAL DO Subitem 7.14 
7.15 Aparelhos e acessórios 
7.15.1 Bacia de louça com caixa aclopada, com tampa e acessórios 
7.15.2 Chuveiro elétrico automático, 220V-5400W 
215.3 Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios 

TOTAL DO Subltem 7.15 
7.16 Instalações elétricas 
7.16.1 Eletrodutos, caixas, tomadas, fios, conexões, quadro, disjuntor e luminárias 
7.16.1.1 Fio isolado de pvc seção 	1,5mm' - 750v / 70°c 
7.16.1.2 Fio isolado de pvc seção 2,5mm' - 750v / 70°c 
7.16.1.3 Fio isolado em pvc seção 4,0mm' - 750v / 70°c 

Fio isolado em pvc seção 6mm' - 750v / 70°c 

.16.1.5 Fio isolado em pvc seção lOmm'- 750v / 70°c 

.16.1.6 Cabo isolado em pvc seção 50mm' - 750v / 70°c 

.16.1.7 Cabo isolado em pvc seção 25mm' - 750v / 70°c 

.16.1.8 Cabo isolado em pvc seção 35mm' - 750v / 70°c 

Cabo isolado eis pvc seção 16mm' - 750v / 70°c 

Cordoalha de cobre nu e isoladores pára-raios, seção 35mm' a 50mm' 

Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 050mm (1 1/21 

Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 040mm (1 1/4") 

Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 020mm (1/2") 

7.16.1.14 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para até 26 divisões modulares, dimensões externas 420x3( Un 
7.16.1.15 Disjuntor monopolar termomagnético de SOA em quadro de distribuição Un 
7.16.1.16 Disjuntor tripolar compacto de até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição Un 
7.16.1.17 Disjuntor bipolar termomagnêtico de 16 A em quadro de distribuição Un 

7.16.1.18 Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição Un 
7.16.1.19 Disjuntor bipolar termomagnêtico de 1 A em quadro de distribuição Un 

7.16.1.20 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4x2" Un 
7.16.1.21 Tomada dois poios mais terra 20 A - 250V Un 
7.16.1.22 Tomada universal dois poios 10 A - 250V Un 
7.16.1.23 Tomada para telefone, quatro poios, padrâo Telebrás Un 
7.16.1.24 Interruptor, uma tecla bipolar paralelo 20A - 250V Un 

Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor Un 
Luminária fluorescente completa para forro metálico com uma lâmpada de 40W, sistema linear cj 
TOTAL DO Subltem 7.16 

Equipamentos e acessórios 

.1 Extintor 

Extintor de gás carbônico, capacidade 6kg 1 Un 
7.17.1.2 Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros 1 Un 
7.17.1.3 Extintor em pá químico pressurizado, capacidade 2kg 1 Un 

Quiosque o 
TOTAL DO Subltem 7.17 

TOTAL DO Item 7 

QUIOSQUES 

Movimento de terra 

escavação mecanizada em campo aberto em solo de la categoria, profundidade até 2m 10,5 ma 
Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 26,4 ma 
Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 10,5 ma  
Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m 5, distância até 10km 10,5 ma 
TOTAL DO Subltem 8.1 

Gabarito 

Locação de obra: execução de gabarito 26,4 1m5  
TOTAL DO Subltem 8.2 

Fundações 

Blocos e vigas baldrames 

Escavação Manual em campo aberto em solo lz categoria, profundidade até 2m 1,7 

Forma de madeira para fundação com tábua de 3, 5 reaproveitamentos 14,41 m' 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 360,3 kg 
Concreto estrutural dosado em central, fck 13,5 Mpa 3,21 
Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 3,21 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 3,21 
Reaterro manual de vala apiloado 1,34 
TOTAL DO Subltem 8.3 

Estruturas de concreto 

Pilares/vigas/lajes O 
1 Forma de madeira para fundação com tábua de 3, 5 reaproveitamentos 23,97 

Armadura de aço para estruturas eis geral, CA-50A 0 6,3 a lOmm, corte e dobra na obra 387,24 
Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 4,87 
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 4,87 
TOTAL DO Subltem 8.4 

Vedação interna/externa 

ria de vedação com bloco de concreto aparente 19x19x39cm, espessura da parede 19 cm, juntas de lOmm com 
DO Subltem 8.5 

Ferro/alumínio/madeira 

Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento basculante, com contra-Marcos 

Porta interna de madeira, colocação e acabamento de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,90x2,10m 

TOTAL DO Subltem 8.6 

1 
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8.7 	 vidro 
8.7.1 	 Comum/temperado 
8.7.1.1 	Vidro cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=5mm 

TOTAL DO Subltem 8.7 

8.8 	 Coberturas e fechamentos 

8.8.1 	 coberturas/telha 

8.8.1.1 	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, ancorada em laje ou parede 
8.8.1.2 	Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e= 0,5mm 

TOTAL DO Subitem 8.8 
8.9 	 revestimentos 

8.9.1 	 Piso 

8.9.1.1 	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 13, e=5 
8.9.1.2 	pavimentação de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 Mpa, e=12cm, sobre lastro de brita gravadura e=10cm, caí 

TOTAL DO Subltem 8.9 

8.10 	 Paredes 

8.10.1 	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm 

8.10.2 	Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20mm 

8.10.3 	Azulejo branco 15x15cm/ cim. Colante, junta prumo 

TOTAL DO Subltem 8.10 

8.11 	 Revestimentos de forro 

8.11.1 	Forro-painel constituído por lã de vidro, aglomerado por resinas sintéticas, revestidos na face aparente por uma película de 

TOTAL DO Subltem 8.11 
8.12 	 Pintura 

8.12.1 	Emassamento/pintura 

8.12.1.1 	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte 

8.12.1.2 	pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida 

8.12.1.3 	pintura com tinta látex pva em parede interna com duas demãos, sem massa corrida 

8.12.1.4 	pintura com tinta látex acrílico em parede externa com duas demãos, sem massa corrida 

TOTAL DO Subltem 8.12 

8.13 	 Instalações hidráulicas 

8.13.1 	tubulações e conexões de pvc rígido para água fria 

8.13.1.1 	Registro gaveta bruto 0 25mm (1") 

8.13.1.2 	Tubo de pvc soldável, com conexões O 25mm 

TOTAL DO Subitem 8.13 
8.14 	 Aparelhos e acessórios 
8.14.1 	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios 

TOTAL DO Subltem 8.1.4 

8.15 	 Instalações elétricas 

8.15.1 	Eletrodutos, caixas, tomadas, fios, conexões, quadro, disjuntor e luminárias 

8.15.1.1 	Fio isolado de pvc seção 1,5mm 2  - 750v / 70°c 

8.15.1.2 	Fio isolado de paz seção 2,5mm 2  - 750v / 70°c 

8.15.1.3 	Fio isolado em pvc seção 4,0mm 5  - 750v / 70°c 

8.15.1.4 	Fio isolado em pvc seção 6mm 5  - 750v / 70°c 

8.15.1.5 	Cordoalha de cobre nu e isoladores pára-raios, seção 35mm. a 50mm. 

8.15.1.6 	Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 050mm (11/2") 

8.15.1.7 	Eletroduto de pvc rígido roscava', com conexões, 040mm (11/4") 

8.15.1.8 	Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 020mm (1/2") 

8.15.1.9 	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para até 26 divisões modulares, dimensões externas 420x360x1 

8.15.1.10 	Disjuntor monopolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição 

8.15.1.11 	Disjuntor tripolar compacto de até 16 A com acionamento na porta do quadro de distribuição 

8.15.1.12 	Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição 

8.15.1.13 	Placa (espelho) para caixa, dimensões 4x2" 

8.15.1.14 	Tomada dois poios mais terra 20 A - 250V 

8.15.1.15 	Tomada universal dois poios 10 A - 250V 

8.15.1.16 	Tomada para telefone, quatro poios, padrão Telebrás 

8.15.1.17 	Interruptor, uma tecla bipolar paralelo 20A - 250V 

8.15.1.18 	Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor 

8.15.1.19 	Poste de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta 

TOTAL DO Subitem 8.15 

8.16 	 Equipamentos e acessórios 

8.16.1 	Extintor 

8.16.1.1 	Extintor de gás carbônico, capacidade 6kg 

8.17 	 Elétrico 

TOTAL DO Subltem 8.16 

TOTAL DO Item 8 

9 	 GINASIO 

9.1 	 Movimento de terra 
9.1.1 	 escavação mecanizada em campo aberto em solo de 13 categoria, profundidade ate 2m 

9.1.2 	 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 

9.1.3 	 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 

9.1.4 	 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m 3 , distância até 10km 

TOTAL DO Subltem 9.1 

9.2 	 Gabarito 

9.2.1 	 Locação de obra: execução de gabarito 

TOTAL DO Subltem 9.2 

9.3 	 Fundações 

9.3.1 	 Estacas 

9.3.1.1 	Estaca tipo Strauss moldada "is loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa, 0 32 cm, carga admissivel 30t 

9.3.1.2 	Corte e preparo de cabeça de estacas 

projeto 

m2  

m2  

m2  
M2 

m2  

m2  

rn. 

m. 

Un 

rIs 

Un 



TOTAL DO Subltem 9.3 
9.4 Blocos e vigas baldrame 
9.4.1 Concreto estrutural dosado em central, fck 13,5 Mpa 
9.4.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema Industrializado fora da obra 
9.4.3 Forma de madeira para fundação com tábua de 3.4, 5 reaproveitamentos 
9.4.4 Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 
9.4.5 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 

TOTAL DO Subltem 9.4 

de alvenaria de embasamento com argamassada cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, 
TOTAL DO Sul:0am 9.5 

Estrutura 

Concreto - Pilares/vigas/lajes 

	

1.1 	Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e-12 mm, 3reaproveitamentos 

	

1.2 	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A ate 0 10mm, corte e dobra na obra 

	

1.3 	Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 

	

1.4 	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 

	

1.5 	Laje pré- fabricada comum para piso ou cobertura, intereixo 38cm, e=12cm (capeamento 4cm e elemento de enchimento 8cm 

TOTAL DO Subltem 9.6 

9.7 	 Metálicas - Estrutura/cobertura 

9.7.1 	 Estrutura de aço para coberturas duas águas sem lanternim, espaçamento entre duas tesouras 5m, vão 30m 

9.7.2 	 Cobertura com telha de alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e= 0,5mm 

9.7.3 	 Cumeeira de alumínio, perfil trapezoidal 

9.7.4 	 Calha de chapa galvanizada n 2  24 desenvolvimento 50cm 

9.7.5 	 Condutor de chapa galvanizada n 2  24 0 100mm (4") 

TOTAL DO Subltem 9.7 

9.8 	 Vedação interna/externa 

9.8.1 	 Alvenaria/divisória 

ia de vedação com bloco de concreto aparente 19x19x39cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm 

a sanitária de mármore e=3cm assentada com arg. No traço L3 

DO Subltem 9.8 

9.9.1.1 	Janela de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento basculante, maxim ar, com contra-Marcos 

9.9.1.2 	Porta de compensado interna, colocação e acabamento liso a prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60x1,50m 

TOTAL DO Subltem 9.9 
9.10 	 Revestimentos 

9.10.1 	Pisos 

9.10.1.1 	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 15, e=5mm 

9.10.1.2 	pavimentação de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 Mpa, e=12cm, sobre lastro de brita gravadura e=10cm, capack 

TOTAL DO Subltem 9.10 

9.11 	 Paredes 

9.11.1 	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm 

9.11.2 	Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20mm 

9.11.3 	Azulejo assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, juntas a prumo 

TOTAL DO Subltem 9.11 

9.12 	 Pintura 

9.12.1 	Emassamento/pintura/Textura 

9.12.1.1 	Emassamento de parede interna com massa corrida à base de Pva com duas demãos, para pintura látex 

9.12.1.2 	Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte 

9.12.1.3 	pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira com duas demãos, sem massa corrida 

9.12.1.4 	pintura com tinta látex pva em parede interna com duas demãos, sem massa corrida 

9.12.1.5 	pintura com tinta látex acrílico em parede externa com duas demãos, sem massa corrida 

9.12.1.6 	pintura com tinta acrílica em piso de concreto com duas demãos, aplicada a rolo de lã 

9.12.1.7 	pintura com tinta acrílica em piso para faixas de demarcação com faixa de 5 cm de largura, aplicada com trincha 

TOTAL DO Subltem 9.12 

9.13 	 Acessórios 

9.13.1 	Acessórios esportivos 

9.13.1.1 	Estrutura para basquete, metálica, fixa, com avanço livre de 1.30m, com tabelas de compensado naval, aros e redes. Fornecime 

9.13.1.2 	Rede de nylon para futebol de salão. Fornecimento 

9.13.1.3 	Poste de vôlei em tubo de ferro galvanizado com cremalheiras e buchas. Fornecimento 

9.13.1.4 	Rede de vôlei oficial com cabo de aço. Fornecimento 

9.13.1.5 	Trave desmontável para futebol de salão em tubo de ferro galvanizado e buchas. Fornecimento 

TOTAL DO Subltem 9.13 

9.14 	 Sanitários 

9.14.1 	Tampo de granito para lavatório, e=30mm, largura 0,60m 

9.14.2 	Porta papel de louça branca em cores 

9.14.3 	Saboneteira de plástico para sabonete liquido a granel 

TOTAL DO Subltem 9.14 

9.15 	 Alambrados 

9.15.1 	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, cosi costura, DIN 2440, diâmetro 2", com tela 

TOTAL DO Subltem 9.15 

9.16 	 Instalações Hidráulicas e sanitárias 

9.16.1 	Tubos e aparelhos 

9.16.1.1 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 20mm 

9.16.1.2 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 25mm 

9.16.1.3 	Tubo de pvc soldável, com conexões 0 32mm 

9.16.1.4 	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios 

• 

• 

rn5  
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Bacia de louça com caixa acionada, com tampa e acessórios 
Mictório de louça individual 

7 Chuveiro elétrico automático, 220V-5400W 17 Un 
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 100mm 27 m 
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 50mm 1,5 m 

10 Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 75mm 24 m 
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 40mm 36 m 
Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, 0 150mm 9m 
Joelho 90 de pvc branco, ponta bolsa e virola, 0 40mm 18 Un 

14 Joelho 90 de pvc branco, ponta bolsa e virola, 0 100mm 18 Un 
15 Ralo de pvc rígido sanfonado, 100x53xx4Omm 4 Un 
16 Curva 45 Longa de Pvc branco, ponta bolsa e virola, 0 50mm 18 Un 
17 Curva 45 Longa de Pvc branco, ponta bolsa e virola, 0 75mm 9 Un 
18 Curva 45 Longa de Pvc branco, ponta bolsa e soldável, 0 40mm 9 Un 
19 Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem c 4 Un 

TOTAL DO Subitem 9.16 

Instalações elétricas 

Eletrodutos, caixas, tomadas, fios e conexões o 
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para até 52 divisões modulares, dimensões externas 675x360x1r 1 Un 
Eletroduto de PVC flexível corrugado 0 20mm (1/2") 20 m 
Eletroduto de PVC flexível corrugado 0 25mm (3/4") 20 m 

Eletroduto de PVC flexível corrugado 0 32mm (1") 50 m 

Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 040mm (1 1/4") 

Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 050mm (1 1/2") 10 m 

9.17.1.7 Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 060mm (2") 10 UNID 

9.17.1.8 Cabo isolado de PVC seção 50mm 5  - 750V - 70° C 32 m 

9.17.1.9 Cabo isolado de PVC seção 25mm .  - 750V - 70° C 96 m 

9.17.1.10 Cabo isolado de PVC seção 35mm 5  - 750V - 70° C 112 m 

9.17.1.11 Cabo isolado de PVC seção 16mm 5  - 750V - 70° C 21,6 m 

9.17.1.12 Fio isolado de PVC seção 4mm 5  - 750V - 70° C 120 m 

9.17.1.13 Fio isolado de PVC seção 6mm 5  - 750V - 70° C 10 m 

9.17.1.14 Fio isolado de PVC seção 10mm 2  - 750V -70' C 15 ris 

9.17.1.15 Caixa de ligação de Pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4x2" 10 Un 

9.17.1.16 Caixa de Ligação de Pvc para eletroduto flexível, retangular, dimensões 4x4" 12 Un 

9.17.1.17 Placa (espelho) para caixa, dimensões 4x2" 33 Un 

9.17.1.18 Tomada dois poios mais terra 20 A - 250V 28 Un 

9.17.1.19 Interruptor, uma tecla simples e duas teclas paralelo 10A - 250V 1 Un 

9.17.1.20 Interruptor, uma tecla simples e uma teclas paralelo 10A - 250V 1 Un 

Interruptor, duas teclas paralelo 10A - 250V 3 Un 

.1.22 Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição 1 Un 

.1.23 Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição 5 Un 

.1.24 Disjuntor monopolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição 2 Un 

.1.25 Disjuntor monopolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição 1 Un 

.1.26 Disjuntor Bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição 1 Un 

.1.27 Disjuntor Bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição 1 Un 

.1.28 Disjuntor Bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição 1 Un 

.1.29 Disjuntor tripolar termomagnético de SOA em quadro de distribuição 8 Un 

.1.30 Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento 32 Un 

.1.31 Luminária fluorescente completa para forro metálico com uma lâmpada de 40W, sistema linear 12 cj 

.1.32 Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor 14 Un 

TOTAL DO Subltem 9.17 

Equipamentos e acessórios de incêndio 

9.17.2 Incêndio 

9.17.2.1 Extintor de gás carbônico, capacidade 6kg 1 Un 

9.17.2.2 Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros 1 Un 

9.17.2.3 Extintor em pó químico pressurizado, capacidade 12kg 1 Un 

Arena com palco o 
TOTAL DO Subltem 9.17 

TOTAL DO Item 9 

10 ARENA COM PALCO 

10.1 Movimento de terra 

10.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de 1s categoria profundidade até 2m 113,09 m. 

10.1.2 Aplloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 376,96 m .  
10.1.3 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 147,07 m. 

10.1.4 Transporte e descarga de terra em caminhâo basculante de 6m 5, distância até 10km 147,07 m 3  
TOTAL DO Subltem 10.1 

110.2 Gabarito 

110.2.1 Locação de obra: execução de gabarito 117,3 m. 
TOTAL DO Subltem 10.2 

Fundações 

Blocos e Vigas Baldrames O 
Concreto estrutural dosado em central, fck 13,5 Mpa 18,84 m' 

Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A até 0 lOmm, corte e dobra por sistema industrializado fora da obra 1467 kg 
Forma de madeira para fundação com tábua de 3e, 5 reaproveitamentos 201,5 ris. 

Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 16,3 rn5  
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura ' 	16,3 n't5 

TOTAL DO Subltem 10.3 

Impermeabilização 

Embasamento 



41# 

110 

10.4.1.1 

10.5 

Jeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, 
DO Subltem 10.4 

10.5.1 Concreto - Pilares/vigas/lajes 
10.5.1,1 Forma de chapa compensada para estruturas em geral, resinada, e-12 mm, 3reaproveitamentos 215,8 ma 
10.5.1.2 Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50A, 06,3 a 10mm, corte e dobra na obra 271,2 kg 

Concreto estrutural dosado em central, fck 25 Mpa 18,16 m 2  
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura 18,16 m2  
TOTAL DO Subltem 10.5 

o 
Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente 19x19x39cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argai 230 rif 
Alvenaria de vedação com bloco de concreto aparente 14x19x39cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argar 65,9 m2  
TOTAL DO Subltem 10.6 

Revestimentos 

Pisos O 
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 13, e=5 25,84 m2  
pavimentação de concreto armado para pátio industrial, fck = 25 Mpa, e=12cm, sobre lastro de brita gravadura e=10cm, cap 117,3 m2  
TOTAL DO Subltem 10.7 

Paredes 

Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5mm 591,8 rn. 
Emboço para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20mm 591,8 m 2  
Azulejo assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, juntas a prumo 51,68 m 2  
TOTAL DO Subltem 10.8 

Instalações elétricas 

Iluminação o 
110.9.1.1 Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para até 52 divisões modulares, dimensões externas 675x360x1( 1 Un 

10.9.1.2 Eletroduto de pvc rígido roscável, com conexões, 060mm (2") 90 m 
10.9.1.3 Cabo isolado em pvc seção 50mm 2 - 750v / 70°c 40 m 

10.9.1.4 Cabo isolado em pvc seção 25mm 2 - 750v / 70°c 30 m 

10.9.1.5 Cabo isolado em pvc seção 16mm 2 - 750v / 70°c 20 m 
10.9.1.6 Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento 16 Un 
10.9.1.7 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de 1 2  categoria profundidade até 2m 28 m 2  
10.9.1.8 Caixas de passagem em alvenaria revestida, med 60x60x40cm 8 Un 
10.9.1.9 Poste de aço galvanizado com 8m de altura, incluindo cruzeta 2 Un 

TOTAL DO Subltem 10.9 

10.10 Equipamentos e acessórios de incêndio 
10.10.1 Incêndio o 
10.10.1.1 Extintor de gás carbônico, capacidade 6kg 1 Un 
10.10.1.2 Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros 1 Un 
10.10.1.3 Extintor em pó químico pressurizado, capacidade 12kg 1 Un 
G Quadra de areia 

TOTAL DO Subltem 10.10 

TOTAL DO Item 10 
11 QUADRA DE AREIA 

11.1 Movimento de terra 

11.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de 13 categoria profundidade até 2m 
11.1.2 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40a 60kg 

11.1.3 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 65 m2  
11.1.4 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m 2, distância até 10km 65 m2  

TOTAL DO Subltem 11.1 

11.2 Gabarito 

11.2.1 Locação de obra: execução de gabarito 120 m2  
TOTAL DO Subltem 11.2 

11.3 Quadra de areia 

11.3.1 Serviços iniciais O 
11.3.1.1 Movimento de terra 0 
11.3.1.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de 13 categoria profundidade até 2m 36 m2  
11.3.1.1.2 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 120 ma 
11.3.1.1.3 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 36 m2  
11.3.1.1.4 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m 2, distância até 10km 36 ma  
11.3.1.1.5 Fornecimento e instalação de camada areia lavada, livre d impurezas, granulométrica média, e= 0,15m 120 m2  
11.3.1.1.6 Lastro de brita 3 e 4 apiloamento manual com maço de até 30kg 41 ma 
11.3.1.1.7 Tubo de Pvc reforçado bege pérola, sem conexões, ponta bolsa e virola de Pvc, 0150mm 190 m 

TOTAL DO Subltem 11.3 

11.4 Gabarito 

11.4.1 Locação de obra: execução de gabarito 120 1m2  
H Pista Caminhada 

TOTAL DO Subltem 11.4 

TOTAL DO Item 11 

12 PISTA DE CAMINHADA 

12.1 Movimento de terra 

12.1.1 Escavação mecanizada em campo aberto em solo de 13 categoria profundidade até 2m 37,73 ma 
12.1.2 Apiloamento de fundo de 3 vale com maço de 40 a 60kg 754,6 m2  
12.1.3 Carga mecanizada de terra em caminhão basculante 29,02 m2  
12.1.4 Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m 2, distância até 10km 29,02 m2  
12.1.5 Lastro de brita esp=10cm 75,46 m2  
12.1.6 Fornecimento e espalhamento de saibro 754,6 ma  
12.1.7 Fornecimento e espalhamento de pedrisco 754,6 m2 



12.1.8 	Guia pré fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 mpa 
TOTAL DO Subltem 12.1 

12.2 	 Gabarito 

12.2.1 	Locação de obra: execução de gabarito 

Cerca viva 

TOTAL DO Subltem 12.2 

TOTAL DO Item 12 

13 	 CERCA VIVA 

13.1 	 Cerca viva 

13.1.1 	Hibiscus Hosana Sinisis 

Mobilização, desmobilização de obra e administração local 

TOTAL DO Subltem 13.1 

TOTAL DO Item 13 

14 	 MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇÃO 

14.1 	 Mobilização 

14.1.1 	Motorista caminhão 

14.1.2 	Motorista caminhão basculante 

14.1.3 	Servente 

14.1.4 	Caminhão toco, PBT 14.300KG, carga útil más. 9.710kg, dis. Entre eixos 3,56m, potencia 185CV, inclusive carroceria fixa aberta 

14.1.5 	Caminhão Basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.001%, carga util máxima 15.9351%, dia. Entre eixos 4,80 

TOTAL DO Subltem 14.1 

14.2 	 Desmobilização 

14.2.1 	Motorista caminhão 

14.2.2 	Motorista caminhão basculante 

14.2.3 	Servente 

14.2.4 	Caminhão toco, PBT 14.300KG, carga útil máx. 9.710kg, dis. Entre eixos 3,56m, potencia 185CV, inclusive carroceria fixa aberta 

14.2.5 	Caminhão Basculante 10m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.00kg, carga util máxima 15.935kg, dia. Entre eixos 4,80 

TOTAL DO Subltem 14.2 

14.3 	 Administracão Local 

• 

)MINISTRACAO DA OBRA 

ITAL DO Subltem 14.3 

TOTAL DO Item 14 

morta esta obra em um milha° novecentos e e tres centavos 

• 
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