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Sobre o contrapiso será aplicado piso industrial liso em toda área da edificação indicadas no
projeto arquitetônico. O traço da argamassa será 1:4 ( cimento e areia média ) e espessura de
8,0 mm., com juntas de lm em lm. Para finalizar o acabamento será polido com máquina.

Piso cerâmico

Sobre a superfície do contra-piso, suÍicientemente rugosa e abundantemente molhada, deverá
ser fixada a cerâmica PEI 4, aplicando no verso da pêça, arSamassa de cimento e areia no traço
1:4, na espessura necessária ao nivelamento do piso.

As peças deverão ser molhadas antes da sua aplicação, salvo indicação contrária do fabricante.

Com as juntas totalmente limpas, deverá ser executâdo o rejuntâmento com argamassa a base

de cimento aluminoso e água.
Terra orêta oara parsagrsmo

Será composto por uma camada de 10 cm de areia lavada média, de granulometÍia e

composição indicada conforme projeto. Com â incorporação de 2,5 % de composto orgânico
industrializado e adubos químicos, que se constituirão a base do TOPSOIL que receberá o
gramado.

A textura deve ser de 80% de areia média, ou seja, entre 0,4 e 0,8 mm, e não tenha mais de 10%

de silte, argila e areia fina na sua composiçâo, além de se livre de impurezas (pedras, lixo,
entulhos, etc) e de qualquer resÍduo químico ou industrial. A procedência da areia é da jazida e a

isenção de ervas daninha é um fator de suma importância na escolha deste material o restante

do material será de 20% orgânico. Após a adição do TOPSOIL deverá ser feita a compactação do
meteriâ1.

Plantlo de EÍama

Após o nivelamento, será procedido o plantio da grama do tipo esmeralda, em rolo.

Posteriormente ao plantio, deverá ser dado acompanhamento técnico para que a grama ali

plantada permaneça devidamente ao longo do tempo em condições de prática desportivâ.

DRENAGEM SUPERFICIAT

Execucão de calcada em concreto 1:3:5 (íck=12 MPAI Dreoaro mecânico. e= 6cm - com ramDas

indicadas no proieto {tráfego de pedeste!)

As calçadas serão executadas em um caixão de alvenaria de tijolos devidamente aterrada e

compactada. Sobre o aterro será executada camada com pedra preta apiloada e aÍgamassâ de

cimento e âreia no traço 1:4. A superfície deverá ser desempenada com régua e alisada a colher,

serão executadas iuntas riscadas a cada 100cm de comprimento. As dimensões das calçadas se

encontram na planta de implantação.

Rampa para PcD

As rampas devem seguir o projeto, e serão executâdas com o mesmo material das calçadas.

Rebaixamento de calçadas para travessia de pedestres.
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As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedêstres sinalizadas com ou sem faixa,
com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres.

Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Os rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres.

A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12).

A largura dos rebaixamentos deve ser igual à largura das faixas de travessia de pedestres,
quando o fluxo de pedestres calculado ou estimado for superior a 25 pedestres/min/m.

Em locais onde o fluxo de pedestres for igual ou inferior a 25 pedestres/min/m e houver
interferência que impeça o rebaixamento da calçada em toda a extensão da faixa de travessia,
admite-se rebaixamento da calçada em largura inferior até um limite mínimo de 1,20 m de

largura de rampa.

Quando a faixa de pedestres estiver alinhada com a calçada da via transversal, admite-se o
rebaixamento total da calçada na esquina.

Onde a largura do passeio não for suficiente para acomodar o rebaixamento e a faixa llvre, deve

ser feito o rebaixamento total da largura da calçada.

os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre
si.

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio, além do espaço ocupado pelo rebaixamento, de

no mínimo 0,80 m, sendo recomendável 1,20m.

As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de 0,50m e compor
planos inclinados de acomodação A inclinação máxima recomendada é de lO%.

Piso tátil direcional e/ou alerta, c creto reiuntado. dim 40X40X2.5 cm

Os pisos táteis serão de concreto rejuntado 40x40cm e espessura de 2,5 cm. As placas

podotáteis caracterizam-se pela diferenciação de textura ê cor em relação ao piso adjacente,

destinado a construir alerta ou linha de guia, perceptível por pessoas com deficiência visual.

Modelos: Piso Tátil Direcional - tem a íunção de orientar o percurso a ser seguido, possui a

superfície de relevos lineares. Piso Tátil de Alerta - tem a função de sinalizar perigo ou mudança

de direção, com superfície em relevo tronco-cônico. O piso tátil será com dimensões de 40 x 40

cm, na cor natural. As placas deverão estar em conformidade com a NBR 9050 - Acessibilidade a

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

SERVIçO DE DRENAGEM

Execucão de meio-fio e sarieta

A base sobre a qual serão assentadas as guias e executadas as sarietas, será de concreto com

espessura uniforme de 6,00 cm e da largura de 30,00cm.

Fernanda BarÍos da Fonseca
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As guias serão de concreto pré-moldado, com dimensôes de acordo com projeto e serão
assentados sobre uma base de concreto. Concluída a base de concreto, a construção da sarjeta
consistirá nos serviços de forma, preparo, lançamento e acabamento de concreto, cujo fck será

de 15Mpa, e execução de juntas a cada 6,00m.

As dimensões das guias e sar.ietas encontram-se em plãnta ãnexa.

Caiacão do meio fio

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinam. A ellminação da poeira deverá ser completa, tomando-se
precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberão duas demãos de pintura, que deverão ser executadas com Cal Hidratada com adiçâo
de Fíxãdor, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de obedecido a

um intêrvalo de têmpo suficiente para completa secagem entre demãos sucessivas,

possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas

REVESTTMEÍtÍTO

Chaplsco

O chapisco será executado com argamassa dê cimento e areia sem peneirar no traço
volumétrico 1:3, com espessura máxima de 5mm. A argamassa deverá ser lançada

energicamente sobre a superfície a ser chapiscada.

As superfícies a serem chapiscadas, deverão ser previamente molhadas, de forma a evitar a

absorção da água necessária à cura da argamassa.

Reboco

O reboco será executado com argamassa no tÍâço 1:3 (cimento e areia fina) sobre superfícies de

alvenaria ou concreto previamente chapiscadas, bem como na colocação de batentes,
canalizações embutidas e chumbadores.

Emboco

o emboço será executado com argamassa no traço 1:2:8 {cimento e areia) sobre superfícies de

alvenaria previamente chapiscadas. Nas áreas onde serão aplicados revestimentos.

Revestimento cerâmico

Será aplicado revestimento cerâmico nas dimensões e altura indicadas no projeto arquitetônico.
O revestimento será de primeira qualidade tipo A. Serão assentados com argamassa pré -
misturada, com junta de 1,5 cm, a prumo.

o rejuntamento será feito com pasta de cimento Portland branco e água, sendo

terminantemente proibido o acréscimo da cal à pasta.

Fernanda BarÍos da Fonseca
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Com as juntas totalmente limpas, deverá ser executado o rejuntamento com argamassa a base

de cimento aluminoso e água, na cor preta.

tNSTA|-AçõES HrDúUUCÂS

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

Áe ul rnra

a)Todas as tubulações de água potável serão de PVC rígido soldável.

b) Os diâmetros mínimos serão de 25 mm, e nas saídas de alimentação de lavatórios e filtros
serão colocadas joelhos de 25 x 15 mm para ligação das peças. Estes terão conexões rosqueadas

em metal maleável, tipo conexões reforçadas.

c) Para facilitar futuras desmontagens das tubulaçôes, serão colocadas, em locais adequados,
uniões ou flanges, conforme o caso.

d) os re8istros de gaveta serão de bronze com rosca, com acabamento idêntico âos demais

metais sanitários em conformidade com as especificações do projeto de arquitetura.

e) As tubulaçôes embutidas serão protegidas com tecidos de juta e serão chumbadas na

alvenaria com argamassa de "vermiculita".

f) As colunas para alimentação do sanitário e da cozinha, serão dotadas dê rêgistro dê gavêta,

colocado a 1,80 m do piso e nos locais indicados no projeto.

g) Toda tubulação dê alimentação de água fria, da alimentação até o registro da coluna, será de

PVC rígido, tipo soldável, nos diâmetros indicados nos projetos.

h) Antes do fechamento das passagens dos tubos na alvenaria, âs tubulações deverão ser

submetidas a um teste de estanqueidade, com pressão hidrostática igual ao dobro da pressão

de serviço.

i) A instalação será executada rigorosamente de acordo com âs normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificações que se seguem.

j) As canalizações sêrão assentes antes da execução das alvenarias.

k) As canalizações serão fixadas em paredes e/ou suspensas em laies, os tipos, dimensões e
quantidâdes dos elementos suportantes ou de fixação - braçadeiras, perfilados "U", bandejas

etc. - serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulaçôes.

l) As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos da estrutura de concreto armado,
para passagem de tubulações, serão locados e forrados com tacos, buchas ou bainhas antes da

concretagem. Medidas que devem ser tomadas para que não venham a sofrer esforços não

previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais, e para que fique assegurada a

possibilidade de dilatações e contrações.

.3-
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m) As curvaturas dos tubos, quando inevitáveis, devem ser feitas sem prejuízo de sua resistência
à pressão interna, da seção de escoamento e da resistência a corrosão e sempre ãtravés de

conexões apropriadas.

n) Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das

canalizações serão vedadas com plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o
uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

o) As tubulações de distribuição de água serão - antes de eventual pintura ou fechamento dos
rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento pôr capas de argamassa - lentamente cheias de

água, para eliminação completa de ar, e, em seguida, submetidas à prova de pressão interna.

p) Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na

instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1,0 kgÍ/cm2. A

duração da prova será de 6 horas, pelo menos.

q) De um modo geral, toda a instalação de água será convenientemênte verificada pela

FISCAIIZAçÃo, quânto às suas perfeitas condiçôes técnicas de execução e funcionamento.

r) A vedação das roscas das conexões deve ser feita pôr meio de um vedante adequado sobre os

filetes, recomendando a NB-115/ABNT as fitas de Teflon, solução de borracha ou similares, para
juntas que tenham que ser desfeitas, e resinas do tipo epóxi para juntas não desmontáveis. As

conexões soldáveis serão feitas da seguinte forma:

- Lixa-se a ponta do tubo e bolsa da conexão pôr meio de uma lixa d'água;

- Limpa-se com solução própria as partes lixadas;

-Aplicação de adesivo, uniformemente, nas duas pêrtes e serem soldadas, encaixando-as
rapidamente e removendo-se o excesso com solução própria;

- Antes da solda é recomendável que se marque a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo
objetivando a perfeição do encaixe, que deve ser bastante justo, uma vez que a ausência da

pressão não estabelece a soldagem.

Tubos:

Em PVC soldável rígido marrom, fabricados de acordo com a NBR-5648, e terão pressão de

serviço igual a7,5 KgÍlcm2.

Conexões:

Em PVC soldável marrom e em PVC soldável azul, com bucha de latão;

As conexões serão do mesmo material e do mesmo fabricante das tubulações.

Válvulas e Repistros:

Registro de pressão de bronze, com canopla cromada, para pressão mínima de 10 Kgf/cm'1

Registro de gaveta bruto.

Fêrnanda Barros da Fonseca

Engenheira civil
CREA: U1586911{
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r r{sTAr-AçõEs sAr{rTÁRrAs

ESGOTO SANITÁRIO

a) As tubulações pâra esgoto sanitário serão em PVC e PVC-R e devem obedecer ao que
prescreve a norma E8-608 da ABNT.

b) A tubulação será executada de modo a garantir uma declividade homogênea em toda a sua

extensâo.

c) As iuntas e as conexões do sistema deverão estar de acordo com os materiais da tubulação a

que estiverem conectadas e às tubulações existentes onde serão interliBadas.

d) As tubulações de esgoto primário serão interligadas à rede existente, conforme indicação no
projeto.

e) Os ralos simples (secos) serão de PVC rígido, com grelhas de latão cromado, saída de 40 mm.

f) Os ralos sifonados serão de PVC rígido, com grelha de latão cromado, saída de 75 mm, fecho
hídrico, diâmetro mínimo de 150 mm.

g) As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria, possuirá tubulação de ventilação,
tampa em concreto com alça escamoteável para a sua remoção, revestída com matêriâl de

acabamento idêntico ao do piso em que for instalada.

h) A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com o projeto
respectivo e com as especificãções que se seguem.

i) As furaçôes, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado,
para passagem de tubulaçôes, serão locados e tomados com tacos, buchas ou bainhas, antes da

concretagem. Medidas devem ser tomadas para que não venham a soÍrer esforços não
previstos, decorrentes de recalques ou deformações estruturais e para que fiquem assegurada a

possibilidade de dilatações e contÍaçôes.

Os tubos - de modo geral - serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do
escoâmento.

k) As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas até a montagem dos aparelhos

sanitários com bujões de rosca ou plugues, convênientemêntê apertados, sendo vedado o

emprego de buchas de papel ou madeira para talfim.

l) Durante a execução das obras deverão tomadas especiais precauções para se evitar a entrada

de detritos nas tubulações.

m) Serão tomadas todas as precauções para se evitar infiltrações em paredes e pisos, bem como

obstruções de ralos, caixas, ramais ou redes coletoras.

n) Antes da entrega a instalação será convenientemente testada pela fiscalização.

Fernanda BarÍos da Fonseca

Engenheira Civil

CREÂ: 1115869116
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o) Todas as canalizações primárias da instalação de esgotos sanitários deverão ser testadas com
água ou ar comprimido, sob pressão mínima de 3 m de coluna d'águâ, antes da instâlação dos
aparelhos.

p) Os aparelhos serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de
contaminação da água potável.

q) Toda instalação será executada tendo em vista as possíveis e futuras operações de
desobstrução.

r) Os sifões serão visitáveis ou inspecionáveis na parte correspondente ao fecho hídrico, por

meio de bujões com rosca de metal ou outro meio de fácil inspeção.

s) O sistema de ventilação da instalação de esgoto deverá ser conectado à coluna de vêntilação
existente. A conexão deverá ser executada sem a menor possibilidade dos gases emanados dos

colêtores entrarem no ambiente interno da edificação.

rNsrAr-AçÔEs EríRrcÂs

- MATERIAIS E PROCESSOS EXECUTIVOS

a) Todas as extremidades livres dos tubos serão antes e durante os serviços convenientemente
obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade.

b) os quadros elétricos de distribuição deverão ser equivalentes aos modelos especificados e

detalhados contidos no projeto.

c) Deverão ser equipados com os disjuntores e demais equipamentos dimensionados e

indicados nos diagramas unifilares e trifilares.

Todos os cabos e/ou fios deverão ser arrumados no interior dos quadros utilizando-se canaletas,

fixadores, abraçadeiras, e serão identificados com marcadores apropriados para tal fim.

e) As plaquetas de identificação dos quadros elétricos deverão ser feitas em acrílico, medindo 50

x 20 mm e paraÍusadas nas portas dos mesmos.

f) Após a instalação dos quadros, os diagramas unifilares dos mesmos deverão ser armazenados
no seu interior em porta planta confeccionado em plástico apropriado.

g) A fiação elétrica será feita com condutores de cobre, de Íabricação PIRELLI, tipo SINTENAX 0,6
KV a 1 KV, ou similar. o cabo de menor seção a ser utilizado será de 1,5mm2.

h) Os condutores deverão ser instalados de forma que os isênte de esforços mecânicos

incompatíveis com sua resistência, ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões os

condutores serão curvados segundo raios iguais ou maiores que os raios mínimos admitidos
para seu tipo.

a

Fernanda Bârros da Fonsêca
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i) Todas as emendas dos fios e cabos deverão ser sempre efetuadas em caixas de passagem.

lgualmente o desencapamento dos fios, para emendas, será cuidadoso, só ocorrendo no interior
das caixas. O isolamento das emendas e derivações deverá ter características no mÍnimo
equivalentes às dos condutores a serem usados, devendo ser efetuado com fita isolante de
auto-fusão.

j) As ligações dos condutores aos bornes dos aparelhos e dispositivos deverão ser feitas de
modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente,
sendo que os fios de quaisquer seções serão ligados por meio de terminais adequados.

k) Todos os cabos e fios serão afixados através de abraçadeiras apropriadas. Deverão ser
utilizados marcadores para marcar todos os fios e cabos elétricos, os quais terão as seguintes
cores:

- Condutores de fase - Preto, branco e vermelho;

- Condutores de neutro - Azul claro;

- Condutores de retorno - Cinza;

- Condutores positivos em tensão DC - Vermelho;

- Condutores negativos em tensão DC - Preto;

- Condutores de terra - Verde ou Verde/Amarelo.

l) Para os rabichos de ligação das lumináriâs serão utilizados cabos PP 3 x 1,5mm2.

ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, E CAIXAS DE DERIVAçÔES

a) A distribuição deverá ser feita sob o forro, utilizando-se eletrocalhas, eletrodutos de PVC

rígido, conduletes e caixas de passagem, conforme proieto.

b) Os eletrodutos serão em PVC rígido incombustíveis (a menor bitola será ô= 314"1 serão
utilizados para alimentação dos circuitos de iluminação, tomadas de serviço e interruptores, a

partir do quadro de distribuição.

c) Toda derivação ou mudança de direção dos eletrodutos, tanto na horizontal como na vertical,
deverá ser executada através de conduletes de PVC ou das caixas de passagem rêpresentadas
no projeto, não sendo permitido o emprego de curva pré-fabricada, nem curvatura no próprio
eletroduto, salvo indicação em contrário nos casos específicos estabelecidos no projeto.

d) Sempre que possível serão evitadas as emendas dos eletrodutos. Quando inêvitáveis estas

emendas serão executadas através de luvas roscadas às extremidades a serem emendadas, de
modo a permitir continuidade da superfície interna do eletroduto e resistência mecânica

equivalente à tubulação.

ê) Todos os circuitos de iluminação serão lançados, a partir do QDF em fase, neutro e terra.

Todas as luminárias fluorescentes deverão ser aterradas para garantir segurança e partida
adequada dos reatores eletrônicos dimerizáveis.

.FOLHA NO
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0 A distribuição dos circuitos sob o piso será efetuada em eletrodutos de PVC rígido rosqueável
de acordo com o projeto,

h) Íodas as partes metálicas não destinadas à condução de energia, como quadros, caixas,
carcaças de motores, equipamentos, etc., serão solidâmente aterradas interligando-se à malha
de aterramento a ser executada e depois ligada a malha de terra exístente.

ILUMINAçÃO

a) Será prevista utilizeção de diversos tipos de luminárias conforme espêcificado no

Projeto elétrico. Todas elas deverão ser perfeitamente fixadas nas estruturas e com perfeito
acabamento na superfície de forros.

b) os aparelhos para luminárias, empregados nesta obra, obedecerão, naquilo que lhes for
aplicável, à EB-142/ABNT, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e
possuir espaço para permitir as ligaçôes necessárias. Buscarão antes de tudo a melhor eficiência
energética possível.

c) Todas as luminárias serão protegidas contra corrosão mediante pintura, esmaltação,
zincagem ou outros processos equivalentes.

d) As luminárias devem ser construídas de material incombustível e que não seja danificado sob

condições normais de serviço. 5eu invólucro deve abrigar todas as partes vivas ou condutores de

corrente, condutos porta lâmpadas e lâmpadas permitindo-se, porém, a fácil substituição de

lâmpadas e de reatores. Devem ser construídas de forma a impedir a penetração de umidade
em eletroduto, porta lâmpadas e demais partes elétricas.

MALHA DE ATERRAMENTO

a) Deverá ser executada uma malha de terra constituída de hastes de aterramento tipo
copperweld de 5/8 "x 3 m, interligadas pôr cordoalha de cobre nu de 50 mm2 através de solda

exotérmica. Deverão ser instaladas quantas hastes Íorem necessárias para que obtenha
resistência máxima de 10 Ohms em terreno seco. Tanto as hastes quanto a cordoalha de

interligação deverão ser enterradas a uma profundidade mínima de 50 cm.

Deverá ser executada uma caixa de inspeção da haste principal construída em alvenaria com

tampa de ferro fundido tipo T-16.

b) A malha de aterramento executada deverá ser interligada às malhas de aterramento
porventura existentes nâs proximidades.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

a) As especificações descritas a seguir se destinam a definir os equipamentos e materiais a

serem fornecidos e/ou instalados para execução dos serviços em pautâ, que deverão ser
utilizados como guia para seleção dos mesmos.

Fernanda BarÍos da Fonseca

Engenheira civil
CREA: 1115869116
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b) Os modelos e equipamentos citados são para êfeito orientativo, não estabelêcendo
necessariamente que estes sejam das marcas ou dos fabricantes citados.

c) Os equipamentos propostos deverão atender integralmente as características construtivas e
condições operacionais dos equipamentos especificados, devendo a CONTRATADA enviar os

catálogos técnicos com dimensões físicas, pontos de operação, características técnicas, etc., dos
êquipamentos alternativos.

CONDUTOS, DUTOS E ACESSÓRIOS

a) 5ó serão aceitos condutos e dutos quê tragam impressos indicação de marca, classe e

procedência.

b) Os eletrodutos (salvo especificação em contrário) serão de PVC rígido, fornecidos em barras
de 3 m de comprimento, nas bitolas indicadas no projeto, podêndo sêr adotadas medidas em
mm ou polegadas.

c) Os acessórios tais como buchas, arruelas, adaptadores luvas, curvas, conduletes, abraçadeiras
e outros, deverão ser preferencialmente da mesma linha e fabricação dos respectivos dutos.

CONDUTORES

a) Os condutores destinados à distribuição de luz, força, controle ou sinalização deverão atender
ao que se segue:

b) Serão todos do tipo "cabo", constituídos pôr condutores trançados de cobre eletrolítico e

isolamento termoplástico anti-chama (PVC), do tipo PIRASTIC 0,6 KV, para bitolas inferiores a

16mm2 e do tipo SINTENAX 1,0 KV (PVC-PVC) parâ bitolas superiores a 16 mm2.

LUMINÁRIAS

a) os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes ou incandescentes, obedecerão no que for
aplicável a EB 142/ABNT, devendo ser construídas de forma â apresentar resistência adequada e

possuir espaço suficiente para permitir as ligações necessárias.

b) Todas as luminárias deverão apresentar em local visível, as seguintes informações: marca

modelo e/ou nome do fabricante, tensão de alimentação, potências máximas.

c) Em função dos cálculos luminotécnicos e da distribuição das luminárias nos ambientes foram

adotadas as luminárias constantes do proieto,

d) Todos os reatores deverão ser de partida instantânea e de alto fator de potência.

EQUIPAMENTOS

- Quadros Elétrico (conforme projeto)

Quadro Geral grau de proteção lP-55 conforme NBR 6146, modelo de embutir, instalação
abrigada, com as seguintes características:

Chave geral bipolar;

Fernanda BarÍos da Fonsecz

Engenheira civil
CREA: 1U586911{
CPF: 04:1.615.903-11
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Barramento bifásico ln= 50 A;

Barramento de neutro;

Barramento de terra;

Espelho de proteção;

Acessórios de instalação;

Acabamento com pintura eletrostática à pó epóxi-poliéster na cor RAL 7032 - texturizada.

- Demais Quadros

Os demais quadros, de distribuição, passagem, etc., serão em chapa de aço, n.e 16 e equipados
com os dispositivos especificados no proiêto, com poÍta, fechadura de cilindro, espêlho ê porta
etiquetas.

As dimensões dos quadros, disposição e ligação obedecerão às Normas e à boa técnica, bem
como às indicações dos respectivos desenhos apresentados no projeto.

- Dispositivos de Manobra e Proteção

lnterruptores - Serão do tipo e valores nominais adequados para as cargas que comandam.
Serão do tipo comum, de embutir, base de baquelite e funcionamento brusco.,

Disjuntores - Serão do tipo TQC, com capacidade de interrupção de 5 KA, monopolares e

bipolares.

outros dispositivos de comando e pÍoteção tais como, chaves, contatores, botoeiras, relés e
etc., devêrão atender às especificações contidas no projeto e específicas para cada caso onde
for empregado.

CONDIçÔES PARA ACEITAçÃO DA INSTATAçÃO

As instalações elétricas e telefônicas só serão recebidas quando entregues em perfeitas

condições de funcionamento, ligadas à rede existente, perfeitamente dimensionada e

balanceada e dentro das especificações.

Todos os equipamêntos e instalações deverão ser garantidos por 24 (vinte e quatro) meses a

contar do recebimento definitivo das instalações.

APARETHOS

Vaso com caixa acoplada

Vaso com caixa acoplada para PCD

Cuba em louça

Porta-papel cromado

Portâ sabão cromado

Fernanda Barros da Fonse(r
EngênhêiÍa Civil

CREÂ: ,.11586911{
CPF: OtlLl.615.90:l-11
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Barra de apoio em tubo de aço galvanizado d=L 712"

Bancada em mármore branco

Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média,
válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira
cromada longa de parede,

Mictório sifonado de louça branca

Divisoria em granito branco polido, esp = 3cm, assentado com argamassâ traco 1:4, arremate
em cimento branco, exclusive ferragens

Todos materiais deverão ser assentados conforme

PINTURA

fu superfícies a pantar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que se destinem.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauçôes especiais contra o
levantãmento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,

sendo conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, salvo
êspêcificação em contrário.

os trabalhos de pintura em locais não totalmente abrigados, serão suspensos em tempo de
chuva.

Serão adotadas precauçôes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies
não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, etc...).

A pintura das paredes internas será em tinta acrílica PVA (duas demãos), para aplicação seguir a

especificação do seu Fabricante.

A pintura das paredes externas será em tinta látex PVA (duas demãos), para aplicação seguir a

especificação do seu Fabricante.

ESTRUÍURA METÁUCA

EstrutuÍa metálica revestida de ACM

A cârga e descarga da estruturâ deverão ser feitas com todos os cuidados necessários para

evitar deformações que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais.

Todas as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame espesso
disposto de forma a evitar que a peça sofra efeito de corrosão. As peças deverão ser estocadas

Fêmanda Barros da Fonseca

Engenheira civil
CREA: 111586911{
CPF: 043.615.90:l-11
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em locais que possuem drenagem de águas pluviais adequadas evitando-se com isto o acúmulo
de água sobre ou sob as peças. A estrutura deverá ser contraventada, de acordo com as

especificações e posições indicadas no projeto

DIvERSOS

Corrimão em tubo de aco

A fabricação e instalação dos guarda-corpos e corrimãos devem respeitar as especificações das

normas NBR 9050/2015, NBR 9077/2001 e NBR 14718/2008 e os códigos de prevenção e

combate contra incêndio. A estrutura do guarda-corpo e corrimão será feita com montantes
verticais espaçados a no máximo 90 cm (dependendo das condições do local), produzidos com

tubos de 2 7l2" de diâmetro, 3,00 mm de espessura, com massa de 4,45 kg por metro e altura
conforme projeto

LimDeze de obre

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentara
perfeito funcionamento em todas as suas instalaçôes, equipamentos e aparelhos.

Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas todas as precauções no sentido de se

êvitar dânos âos materiais de acabamento.

o desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da

FrscALrzAçÃo.

Aô término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.

lotcL ?
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41,9451.3 trEução dê pásio.e6.mcnto @wrcoml

2,509 47

2.431,)3

)2,96

31,46
CdE.Íis m .rg.m.§ lr.ço 1,4 {cim..r.à). m 6.tD,ÉiE /(D l, .!rêer.4 o á.65

'@s 
ê .Íe3 Dolh.d.r 50ôí.

103,91

103,91

29,30

4.93t,60

252.541,06

14147,21

99,287,5,r

5.3.6 7.437,73

41622

94993

159,605.3 7

20,7235140

112,99

15,97

2,141,,71 14,86

5 3.3

Pis de 6cr€to om cons.to moldâdo in !m, Êito oô.a, âGbândto Mftional
Têía p.eà p.ra paiegirmo

5.4 ltúst (ÁçóEs litDRÁúucÂs

13,81 91785 33,42

24,O29t,'11 91736

90,11

467,53

2,250,9L

187,42t

15,15

13.51

69,90

24,46 47,14 95,22

65,38

2,U]

3,(n

1,@

39353

75,47r,455,5 t sÍÂtaçôEs EÉÍE(Ás
17182 156,52 203,12 111A,56R.ator pâra Lahpad. &1@w

13A37/64 77,66 29,41

10a,70

t.\t1,54

4 130,6038,00

6.515,93 57.741,44LunháÍia p.rã ilumaÉÉo ÉHk 04 Ét hr ./Émp.dá hpo. dê sódio .ta 40O{, c/

a.6ciriE. inclltiÉ sum.t Érà ênéire no Et M 04 b..c6
1569,46 §'1928

31400

l,1s

5036,59

5.5.5 C.bo PIRÂSIIC ECOFTAM 450/750 V BWF 
^.tií:n 

4,0 mmr

6,61 8,66249,13 91336

11,91 15,,18

5.6

\.3.1

3,543,90

La.$1,72

1.510,@ 1.945,445 7.1 2,00

7 576,53

1,00

5.799,90

I 3ao,m

1.011,92

35,15 'r6,)9

3,908,57 3,908,57

rE

5.0 unr nu cloD^Pi c I I I

;i 
TER'^ço6 DE rrnR^ruN^6EM I I I I

2s.426,94

5,1.5

'--r f
I

I

5.3,9 PtnM. d. pGo

1

5.5,8 Dhju.tor Unipol.rd€ 10Â ã lOÀ



PREFEÍTURÂ MUNICIPÂL DE SÃO BER ARDO - ÍViA

OBJETO: APOIO A PRoJTTOS DE INFRAEiÍRUTURÂ TURImCá - Urbániz.Éo d. dô do Rio Burtí no muht.{pio
coNvÊ to:864946/2018
REFERÊilcÁ - DATA BASE: StNApt- MA|O mlg/oRiE - MAiçO 2019
BOI=29,77%

Encargos Soci.is=87,/KIX

Pt r{tt}tA oRçaMENTÁRn

cuárd.<o,po d€ àto 8átuáni2ado de 1,10Ín dêáltura 107,90

s.8.2 8. mo d€ cd.reto *h .,Úto, dimensão: 2,00)10,60ÍI 13,@

6.2 3

Âlvtrria dê dFlo 6aúto 9r19x19 m 1 Er; .sgtr.lMto M .rgÂn.s r..ço 1
1o9,65 37520

6.4.2 Foro lis PVC ind6iE Etrútura É fid.çãô

de ma<lená @npo:te por ripat @ibç6 ê terças p3Í. t lh..!6 & ãÉ 2 águâs p.râ telh.

.lhãm.ntolm têÍhà.dahio Gp.€El, tiF.olmhl, lÚ aÉ 2ágE iftlue

6.5.3
Ir.mô 6etilk2 .ffpo6L por ripôt oihí6 ê lÉrrãs per. r.!hãd.6 dê ât 2 ásu5 p.Í.

I.lhâmênr. ú tÊlh. neÉlic!, m aÉ 2 áEus, in !@ ü.6púlÊ Êttál

PM .FOLHANO

PROCESSO 90 tq it {1 , 3

le §lo Eernârdo -
ç

DÊsaRr(Áo Uí'ID PREçO IOTAL

5,3 DtvÉRsos 55,556,00
5 3.1 99837 46,134,30

6.0 cotasrRuçÃo DE,atao Ea R 436,691,97

6.1 DÉMoLrçÁo 5.06410
61.1 Demoliçàodeàtu€mrà eh r..prowit m6to 44,02 97622 29,93 la,a4 1.865,10

73),77 17,90 23,23 3,199,00

6.2 I'{f RÁEINUIURÀ E SUPEÂIsÍNUIURA Í11,851,78

6.11, Éev.çao mànual .L và lr m rãÍà .te 2,0On

6.2.2 R.àt ío hã nul âpib.do com t quetê

6.2.3 Àli.deêm pedta àr8àn.sed.1:4 cimenro e.r€G

B.ldr.ôê en pedÍâ àrsãm:ssãdà 1:4 cimento e areió

Sldo de concrêtôármâdô

cht inÊriôr de screto a Ím.do

30,58

3,40

5,10

5,10

12,m

3,42

9ll5a

96995

45,09

21,11

318,36

318,36

58,s1 1.749,24

15,44

9546.7

95461 413,14

95957 1.91O,93 2.419,47

95957 1_910,93 ,4t9,47
6.1.1 Cinti ruÉri, dc cmr.roa.hãdo

P ã..m c6cr€to arnailô

vigá dê óE.etD aÍhâdo

95957 1.91O,9:l 2 419,41 t7 641,OJ

95957 1,910,91 1419,A7 29151,72

6.2,9 9\951 1,910,93 I 2,479,81

6.3 s,453,r1!r

J.nela dê oÍer de âluminio. vidÍo

90443 156,t1 941,21 4.924,92

6.3.2 94582 245,39 314,44 1.524,51

24939,68

6.17 62,65

6,5

96446 64,51 5 540,11

95,&,41

6.S 1 92547

94201

124,08 92580

124,08 94216

26,03

s',t,o9

6.\7 33,84

11,63

164,34 774,26 26.461,30

52,4O 74702/Ín2 65,41 34,96 4.451,90

6 5.6 rmpêrmeábihaÉo.l€epcÍfrci. coh m.ntà.tÍiltio 52,40 98546 67,14 a1,96 4.609,10

6.\.1 E l,ulura meúlkã re6t dà d.ACM t2,80 t51,12 $5,6a 10.923,90

6.6 76,436,57

22,96

31,46

29,4O

741,)1104,36

44.870 94

18,58

37530

89171

142,51 496,46

21,61

6.1.3 21,91 24,43 t7.a)6,14

3.065,16

rNsÍarÀçó€t HtDúuucÂ§ 1.8!7,62

19,54

3:1,06

9178t 75,15

14,51

1!,42

65,44

rirsÍÀLÂçõEs sÀtÍrÁRÀs

39353

L7,747,34

691 Tubo Pvc, *rie mmá|, *Boto prêdiá|, dn 100 no, rdÉido ê iGtahdo €m dmâl dê

d.*írâ ou râmál d€ 6roto §nitiriô
91795

3t9,18

'r01,33 9.421,20

277,07

l156,39

1404,64

dJ 709,1s

t2 641,O1

9,472,47

19 399,57

t5.o1t,76

8.933,76

5.414,35

t0,149,46

14,724,70

50.95a,91

9,223,11

t F prEmold.dá c/Ktto, ebt@rya 10üe162, vi6 .tÊ 3,5oúle+d, c,&pt . ê

ep../ón. icr=2ompa, 3cm, i.t r-üo l8o, desr.meíto (r.apí.3x) e hírasd.e8aü,à

contrâpis €m argânâs tràço 1r4 (dm . arêh), d b.tônáirâ 
"m 

l, 6p€! râ 4 cm

Re6üme.to erâôi@ paÍô pi$ com lla€t tipo porc.hnato de di6eBõ6 6ü60 cm

Màq 'jnie, p.r. E.bim.nb dê pintur., d.ÍB.r.s ts.ço 1:2:a, pí.p.Ío h.nGl,

EnboçotÍ.ço 1:2:8.pljodo n.nu.lm..t pâr..difioção Éiblie
Rftriimeíto sSni@ pára ámbi.nt 5 rl€ árê.s molhâ&s, m€iâ párêd€ d pár.d. inÉn..

3@,12

3Éí),12

41627

360,12 aJ)63

13 975,35

654,16

t3t,16

317,4{Rqktro dê 8áktá úulô r 3/4'

52,13 539,02

. 6.1.2 
Lo.mor,ç5o de cobe, turlII l!ip,1!p1aq

l

611 Po.ti êm nàden. (omp€ns I's. O.8O\2.1O m (ompl.rá t

'ry1

6.6.1 R.Aul.riz.çâodebà*

. om plàcí lipo 841 ôr *hi q' À. dim.n@?q?8rrn

llrl
111

6-7.r Chêíis ú pêÊdc ffi âr8.ô.e nâç. 1:3

52.30

Lq1l 1ft49 nrytd.c!= á!- qj!*õ-l:rr.
6.8,2 Íubó d. Pvc sld. CLR asú d dÊôé !! nn

Lllr ll.8i3r_! d. 8at"ra úllo . r'
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pREtEmrna MUr{tctpAL DE sÂo BERNARDo. MA
OBJEÍO| APOIO A PROJETOS DE IIIFRAESTRUIUnA ÍUnblCl - Urtrnlza6o ar Ort. do Rto Eurftt no muntcÍpto do
coNvÊNDr 864946/201t
REFERÊNCUI . DATÂ BASE : stNApt - Ívtao m19 / oRsE - MARço 2ot9
BOi2zJ,77rl

En(ârgos Sociais:87,4096

PLANItHA oRçtME ÍrÁRlA

PROCESSC r, (q L (C ô 3
Bern.rdo - MA -

BOt

PRIçO TOTAL

a,t1

11,26

2,@

2,m

9t191 50,53 65,51

9t192 33,14 43,t4

230,41

49t,96

Sumidouro.om bl@ de @ndeto

39491

98053

93100

t4,92 50,51

2.t30,91

4.201,03

1,765,36

5.451,64

6,10 tNsrÁtÂçõEs EÉrtucas 7.39133

70,@ 93045 44,59 57,a6 t.t57,20
610 2 257,47

6.10.:l a4l,a6 91926 2,30 2,94

12,m 91996 19,96 25,90

6.10.5 L1,99 21,35

91953 76,96 77,0L

27A,t6 91454 5,1't 6,61 1a55,33

7,r130/@1 11,93 15,43 218,64

8.02422
5.11.1 Aplieção.linhsto d. m.s lát r, d$s dêmã6 aa49) 8,26 1o,17 6 613,90

6.11.2 ÁdiüÉo manul d. pinturá côm rjnti liter aíili€ m p.É(bs, duâr deh56 33449 10,t3 13,54 3.335,32

6.12 0vÊnsos 6.147,4s

6.12.1

cotsrRuçÍo oE Dois PoRr ls

99339 268,41 344,32 6.147,3s

l1z,t46,sz

]I{FAÂE TruIURA E 5UPEREINUÍURÀ un357,10

1.7,t rsvaÉomanÉldêvôhsêm te(. aÉ 2,0Gn

Ré.teÍo manul.pik.do @m soqu.t 341,67

t2,42

1,35

45,09

21,14

58,51 23.506,98

13,541,6535,48

118,t6

118,16

413,14 1,842,60

1.842,60

71.6 cinE d..ná .ção m ffiíáo Ím.doM.m.Éo dê.lm.8d.int /pilar

PiLrêmffi.b midô

7.1.8 Vi8a d€@E êlo amado

tltíltúrá mêüiliá rà*tidá d. ÁCM

1.12

95957 1.910,91 2.479,31 10.799,24

95957 1.910,91 7.4)9,4t

95957 1.910,91

1.910,9195957

,.9.737,67

45t,12 545,64

130,41 t34,64

7.3 4.479,it3

1.1.t
Àlváirh .lê riiíô 6amao 9r19r19 s I €; asgt m6to (M ar8ôms t.ço 1:2

71,50 41s20 44,23 62,65

36.r7?,,39

châpis6m ãrgámáç d. cim.nto e ãreÉ *m pen.iíár 1:.1 342,51 2.t29,8t

1.4.4 21,91 28,43

Rn6timê.to e.efii! üpo üpliôho 161,54

E'TitIÍUiA PAiA (ljxÀ D,ÁGUA 15-33403

3.1 Ésvâçâo manuàl de v.l.t .m t í. àÉ 2,0o.n 12,m 93353 53,51

32 Reôtero m.nu.l àpil@docom soqu€tê 96995 15,43

3lúô dê.oncÍêto arm.dô

2,76

9\957 1.910,93

Pil.r em concreto armado 95957 1910,91 2.479,41

3.5 vE de.oncreto àrnàdo 95957 1.910,93

3.6
t!j. premoldáô p/ír$, sbroÍgà 2ml8/m2, va6.t! 3,5On/ê=36, cráFb3.

inp.Íúebilizaçao d€ 3uFrnci m m.nta ..Éhk , úm. om.d., iltd6ÀÉ .plk É6 93546 41,96

3.3 Ca ixâ d'águã em fibr. dê vid.o, cp. 10.Om ltrc 2.842,35 3.648,52 3,688,52

14.529,O4

9.1 2,)a 1,96

IT!M DEsaRtçÃo

50,51

5.530,12

10.903,36

R.ieiDr m aluminio m tuFôrt ..k ,llnoad. 125 w íDíEinàto ê iBtahÉo 1.m5,64

Càho PIRÀÍ|C ECOFúM 45Ol750V BWÍ A.ff.m 2,5 mmr

rm.da media de êmbuiiÍ (1 ôduto), 2plt 10 ã, ind{ando oportê € pla6 310,80

Íonâd. báü. de .mbutir (1 módllol, 2p+t 10 ., in l{iodo sporte ê ph6 93,40

lnrsruptor simpls {1 neub}, 10â/250v, incluindo sportê e plao . ío..8imento
176,08

6.10.3 oisjuto. U.ipoLÍ de 104 a 3oA

6.11

Guâírhrdpodêáçôe.lvaniÉdo dê 1,10ô dê alturà 11,65

5.054,31

2.479,41 7).457,45

1,419,41 8,307,36

25,383,37

1.754,24

'1065,49
209,63 79 911,ü)

702,t2

).t42,23

5.356,39

2.6)4,19

797,64

14.529,04

LI
6 q , Tuho PVC, *rÊ Mm.l, êSoto pr.d'.|, dn 50 mn, brnxtdô e irEt h.to m Ení dêl _ ]

1., t,t"-fu, *.;;í c*oto rrca.r, a" o nn tmoao ã i.ar.a" o ...t d.- : i-'
" - ' ]d.enr @ Étuld€éxoto$íidrc ] 'ffi'*ai:T*Á-iq
6.t.t,FÉ *bikà.ir(uh, m @@.to pre oold.do

6.10I,(!np..h í6eent - llríRih.nto ê iGr,hção

i1!,-11
9?,Tl

7.1.3 Àl&rce.m p€drà àrs.màsdà l:{ dmáto. àr.iá

71.4 Ealdrineú pê<,r. ar8rm.sú l:4 (imstoe àr.i.
i lrq m-"a"*.*--"+,

9$54 I

,6115 - 
1

l

II

--lnErEsr*ExroIl ti
143,m 8er73 

I.a7a7 i

tr



Fií - ÊüitiA No

PRoCESSo Aníq,Í,L§O 3
São E.rnardo - MA .2i ETAPA

I i l''...*
I I | 'n ror

,REçO TSIAL

TOTALGERAL

lmporta o pÍesente orç.meflto em:

Rs 2.849.999,97
dois milhõet oitocentos e quarenta e nove mil, novê@ntos e novêntô e nove reais e noventa e sete centavos

PREFEIÍuRA MuNtctpat-DE sÃo BERÍ{ARDo - MA
OgIEIO: APOIOA PROTEÍO§ DE INFRÂEsÍRUTURA TURbnCA - Uóônlzâtão dr dr do Aio !u.hi no munldplo de
coNvÊNlo:864946/m18
REFERÊNCh. DATA BASE I stNApt - MÂto 2019 / oRsE - MARço zorg
SDI=i4},77'í

Encargos Sociais=87,40%

PtANtLHA oRçaM[NTÁRn

São Eernardo/MA,06 dejunho de 2019

Franknilva Viekà dà Silvâ Mâtos

Engênheka Civil

cREA 110393427-9

DEscRçÂo

l:



PI( .FÜLHA i,I!

PROCESSO Ot. q(
i,iODAI-IDA.DE

5,25

)o C

PiEFEITURA MUNICIPÁL DE iÂO AERNÂNDO MA

OUETO: APOIo a PIOTETOS OE IiIFR^ESTBUTUI TI.,8í'ICÀ - Uô.nt çao il. Od. do Rro B!.td no münirplo d. Sio &m.,ío . MÂ - 2r ÍApA

i,|EMóRIA DE CáTO.|I.O

10 Í nçüi$lctÀ6

1.1 
^{{Bkao. 

.{iirútu 
'r. rLa a. óE

2ta

,2 Í.púma..h.r.d.rrL'l.6FÉ.iL,Ga o,.ürldE.ol

Pêrimêro(m) 3rtuG{m)
ú4,6 - tnz

zo lDBl.'ÍxrçIo LG r

2,1 
^aahiíEÉo 

lal

10 irollrÀíão E Dr$ol .EÂíÃo

rr.urh.É.ó..qub. Éô

O6mohilà.cio d. aulF6.d6

Adt { D*. mFn. & oIoqrri drli.

Os.tidadê d€ por6

,ort m n.d.tur ÉmFD. L 0r&2,rD n MFld.

qunôdàd€ dê pd6

h. r..Li. dr'.B L. qeÀro. ,ar.

OEndâdê dê !ô6

,hnm d. andÉ . iqudú. d. í.,6

2,ta

2,10

úr:5

Ln.L 5:EuLd. d. rfuntnlo . YHrc

t^ =

Ârv.n..i.it.tirobo.tnboer1, .rrrü.si,.ço12:l(.1 .tu,à|..nLl

5,ú

I^

Flanlqlilva Vreira da Silvá Mâlos
Êng€nheirô Civil

CREA: 11m$427-9



PR0CESS0

IúODALIDADE

OBJEIOi  mlo A PflOrEÍOS OE Iilra ESTRUIUIA TURíSICÂ - U.ô.nk i:ao ú OrL.!ô Rkr Eurtü rc n{nio'plo d. §ao &6.Í110 - l/t -2lET r

MEMóRIA DE CÁI,CUTO

PREFEITURA MUIIICIPAT OÊ SÃO AENNAiOO - MA

aoÍr$rÂ

D.6oarlo ô 6ü-r- r urü.llmr,
,dd.c.óêl,M = *2a .r

Itu 'r.r.b orr.ô r.. rl-,ú4.!.brlrFE r.*d..ta2..- 
'.n 

r.ar. rúle

Áre.d..ó.rDró . aa:a ..

Í.Ur iro6úlúE dlo, m.r1| 2 aa.r h.lrt!Úr.Í. !!lh.t

ÁE.dê.oô.dr. = aara J

l,|.'|}i.a.a.rílrú.a..,.,rH.8 .arl,cr.-2ôr.

irc. d. hl. . e.o .t

lúÉm..Ult do&rF i.Lêr nÉ..ítl..! ü o..d.,lr.t!h..raod. a.,.tw.3ítt , -hú
á@dêr.j. - fao ..

'g
D..róaéo- ri. n rFír.adr-r.

aqrnrao d .r.n.u mç. lJl í.ú.. ü.t1, r L.ia. rú l, -..án . o a,-. ta...E ..4ÍL. ran

,íê d. eko = ãr. J

a.r.dr.-.o,a-r.FrÊ. *ar|or..r*ú-ahd..aco-.Ê.!nrü..r--Lrl.ii.rod

tuéd. pko . -ara ..

ttvlí*{to

ô.rfo s D.Í.d.6 .A.nq. tna. Í!

Àr.. d. JEmrÊ ú.{lú) .s6r,. (nl
t4!2ro,rÍJ.l!

a.t r. i. F!f. c.rtlE útt r24-t-ü 2-

Áê. d..@sd@nto dímr.o ífrl = .{r, d

í.... 'ho, rn útldi. a. Dlú1 ú.í!.n{. trr. tza rÍ.r.o Drl.9lod. rú--

Aré d. âkêm.t e.í, ) = 12*la .ra
Ár...rê..b@áêo{.,úln1 = 23Ct

f^ = úJ, .r

t i.dtn íto oôrtô,.n.n$.í. ó.aú mà.tL., Dh,.trr. ou,nta. h.l|,6n C.6tlr.ra.úmffi, út.rõ.t rezo.[,

P!Ííftüo{m) : 2Í,a;9
h(m, : L5o

293!39rL5ô.|ÜP

raF rrf6r3:Úttrr3

. v.r proj.rD d€ rnELç66.Llrk r

. V.r prd.6 dê SPOA

rGtauíõErffi ,. a
t Vd p.oiêb dê ht Laõ6 hHrarll6

Arlk ç&.h.n üan.Í lrd,dE--&.

Án.d. prtur = 6n

^rldaa. 
n.d 

'h trúr ú rr- hd Éb r Frta-, aE a.-4..

Áê. dê prnú. . ar*r! J

,!.latll dicirl./a !bô, .orr.t! Eio'Í..L. d-. 25125 á.n

FÍrnknihã VieiÉ da Silvâ Matos
EngenheiÉ cMl

CREA:110393427-9

i3.



Piú .FOLiiÀN,

PRocESso 

' 
ôlq í§ o o1

hlODÂLICADE

PREFEITURÀ MUIIICIPAL OE SÃO BERIIIÁROO. MA
lr,(:i'n.

OBJEIO: APOIO A PROJEIOs Da l FnÂaSTnUTURA ÍURí§Í|CÂ - Uó.niz.r& d. O . do Rlo Burid no mlnl.Ípio d! 5ão 8êfi.rdo - MÂ - 2r ETAPA
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g-85S,@ 

[
9.arr,20+

6933,76 
I
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+
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:

tâjê pÍêmoldáda p/ÍorÍo, eobre.argâ r@ls,/m2, võ íê 35omy'e..dn, c/.Ft6 e]

6p.c/@n. Ícl=2ortrpã, 3dtr, intêr-êno 3sml dê5.orâm€nto keapr.3r) ê Ídr.8ern nê8íiva
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PRETEIÍURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERNARDO. MA
OUETO: APOIO A PROJETOS DE |NFRÂESÍRUTURÁ TURÍSflCÁ - Urbanização de Orla do Rio Buriti no
CoNvÊNto: 864946/2018
REFERÊNOA - DATA BASE : StNApt - MA|O 2019 / ORSE - MARçO 2Or9
60l=29,7r%

CURVA ABC

5.1.2

6.10.2

4.1,6

4.8,5

6.9.2

caüa síon.da, Pvc, dn 15o x r85 r 75 mm, Íom<ida e iníal.d. em ÉmâÉ dê

Tomâda baira dê êmboti. {1 m,jdulo), 2p}t l0 a, indu indo s{ porte e plá@

rdo -

98,88%

98,99%

99,14%

99,72%

99,74%

99,9VÁ

99,92%

136,74

IÍEM

q7,94%

PESO

TOTAI

5.1.t 94,09%

4.7.1 94,74%

9439%

94,5i%a.8

5.7.3 9A,66%

5-4)16.A-7 94,14%

99,04x

99,16%

6.10.3

s.5.6

vll.:
6.1.1

5.1.5

\.5.1/6.to.l

99,31%

4.1.1 99,)A%

99,44%5.3.8

4.8.4 99,51%

6.t.2

oEscRtç-Ao UND

Prêço

Unitá{o com PREçO TOTÀI
PESO DO

IÍEM

Es(ávado e caqa em melêrialpaÍâ ateúo 5,96 4_035,34 o,t5%
Erinquedo Bâlânço Ouplo, modelo M da túdico Bdnqu€dc lntêliteítE ou similar -

1.985,43 3.970,96 o,t5%

Brinqredo ' Gir}Sira (É16d .=1,70ín), êm tüho & ÍsÍo galy.nirrdo dê 1
3.90857 3.9@J7 0,15%

214,64 3.754,24 o,t4%

CãiE d'áEUà em ÍibÍá dê vidro, cap. lo-m lnr6 1.644,52 3.68a,52 0,14%

Erinqrdo cànsorã Doplã, modelo M 2,1, da údÊo Brihqedos tÍt€ligeÀt€5 or
L79o,43 3_581,66 0,14%

Tubo de Pvc sold. cLsê áEüã d coner06 32 mm 24,O7 3,045,01 o,t2%

compadâção de ,ter.o ã lmt{ do píodoÍ nonnãl 5,12 2.720,21 0,1096

Elé'tÍoúJto Pvc 25mm 6,67 2.616,11 o,10'6

Câbo PIRÁSTIC taOtLÁM /Í5O/75O V 8Wt Ártifl..m 25 m., 2,94 ).571,70 O,lú.
Eletrodno PVC 32mm 4,66 2,157,$ o,oa%

Porte em medêi.a 6mpens. lbâ O,tx)x2.ro m @mptet. 1.01056 2.O21,12 o,08%

Demlqão d€ alv€oarjâ sêín reãp.ovÉtõmro 34,44 1.865,r0 o,07%

Porta em m.deir. .ompêns. lisà 0,6012,10 m @mpláa 9{4,t5 1.818,90 0,07%

20,t7 7.6tO,11

Võo com @üa à@plãda paÉ rcD ao4,0a 1.6@,16 0,06%

.b @rd dê atimioio e vüío 314,44 1-52851 0,06%

19,11 1.117,58 o,u%

de Pvc eld. clE* água d íon€|õc6 25 mm 34,12 1.115,89 o,u%

Refl€tor em elu mlnio om sportê € aki, lámpâdâ r25 w - fomEirEnto ê ir'sl.lâêo 251,12 1_m5,64 o,(a%

lanela b3slantê de aluminio e vidro 45a,srt 733,66 0,03%

Laie pÍemldadâ p/Íoro e=8(,n, ./.Ftâs € (.p../cooc fd=2ornp. 7751 66659 o,o3%

Dôiuntoí UnipohÍ dê loA a 3OA 15,44 650,16 o,o2%

Espalham€nlo íle mãtêíiat paÍa areúo 0,25 627,J7 o,o7%

Capror tipo rrânllir pâÍã SPDA ÍomEillHto € i6tat @ 9131 569,12 0,02%

52,13 539,02 o,o2%

Pintuíal a .al do mecfio { a.z3 5o,l,09 o,o2%

Tubo PilC, serê normal, €59úlo píEd€|, dn aO ínrn, fome.ito e iníalâdo d remal de al,ra 192,96 o,0)16

Resinro de s.váã bruto e 3/,1" 11,74 412,62 o,02%

99,56%

5.5.2 99,6t%

5.4.r16.A.7 99,65%

99,69%

4_3.4

4.6.13/s.s.8/6.10
8

99,11%

99,75%5.1.4

4.1.2 99,47%

99,A3%

5.1.3 99,85%

6.9.3 99,47%

99,89%.1.416!'L
! .4.8.2 37,7t 3n,7O o,01%

4,8.1

4,1.t

6.10.4

17,a2

75,90

52,35Hd€ de àtêrràrnênlo .orn (Únedor para SPDA

Tomadâ mêdiâ dê €mb.rtiÍ (l nnidulo), 2p+t 10 â, indrindo supone ê pa.(á

Rêvisão dê poÍto dê e6eoto ti@ 1

Rêvi§o de poíto de água tipo I

Tuho Pvr, rêíiê noímal, esgoto F?di.l, dr 50 Ím, to n€dlo e iní.Ldo €ín raíd dp

de5car.â ou ram.l dê ê5{oto sânitárb
65.57

5.4.s/6.8.3 RêsiíÍo de geeta bÍüto , I' 65,84

o,o1%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01x

0,01%

173,20

197,61

3rt10

21o31

310,80

273,4Ã

99,93%

99,9',7

99,94%

99,96%

99,95%

x,11 99,97Á

22,01

r47,42

176,08

0,01%

0,01x 99,98%

5.4.3

6.10_6

64,r7 o,o7% 99,99%4.3.4

lítmÉor íBpl€. (1 Díülo), ror25ov, irdiindo epo.te e úca - fornêcimênro e

8aúa de apoio êm tubo de açogâlvan[âdo d.l1/2'

lomeira qomàda pára iaÍdim

50,51 99,99%

737,44

101,02

93,40 99,99%6.10.5

4.8.6

0,0eÁ

0,m% 1m,m%

0,m96 1@,m%

4.7,3 2,34

R5 2.609.812,65

59,94

46,80

58,66

1m,0(x

TOTAL A
1.1 Aquisição e assentamênto dê pla@ d. obra 386,s3 2.319,18

o,útÁ

PRocESsollDÉlt]0ql

..r., lrrto Pvc, seíiê noírÊ|, êgrro pedl.t, dn r(E mm, loffiito. mírldo âr liml dê:

rdécaflr ür r.ínâr dê êaõto iàÍlt. I

l

--------+--

I

29,31
-L_ 2e,ee 

I



PM .FOLHANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO. MA
OBJETO: APOIOA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSICA - UrbenizeÉo da Orte do Rio Buriti no
coNvÊNto: 864946/2018
REFERÊNC|A - DATA BASÉ : SrNApt - MAtO 2019 / ORSE - MARçO 2019

AOI=29,77%

CURVA ABC

PESO DO

ITEM

PESO

TOIÂI

lmporta o paesente orçamento em:

Rs 2.6@.812,5s

dois milhões, seiscentos e nove mil, oitocehtos e do2ê Íeais e sessenta e cinco centâvos

são Bernardo/MA, 06 de junho de 2019

Franknilva vieira da silva Matos

Entenheira Civil

cREA 110393427-9

DCSCRT@ UNO

Pr€ço

tlniúrio coín
8Dt

PREçO TOIÀL

Íap{medechapà d€ mâdeirâ .ompênsâda, ê=6mm, com pinluraâ cãl 61,41 23,318,50

23.36a,18 140 209,04

Mobilüação de êquip.liHt6 37.170,28 37.170,28

3.7 D6mobalizeÉo dê eqllipamênlos 17.t70,2a 31.170,24

TOTAL B Rs 240.187,32

ÍOTAL A+B Rs 2.849.999,97
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