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Processo: 0359/2014    Modalidade: Tomada de Preços    Nº Modalidade: 4

Anexo I do Edital de Tomada de Preços 

Descreve e regulamenta as solicitações

Memorial descritivo:
MEMORIALDESCRITIVO

O Presente Memorial Descritivotem por objetivoestabelecer requisitos técnicos, definirmateriais a utilizar e
normatizar a construção do ComponenteVerde e Ampliação da Farmácia de Minas, situada à Rua Jaime Sotto Maior,
no Bairro Nossa Senhorade Fátima, em São Lourenço,obra esta que visa atendermelhor o moradorde nossa cidade,
proporcionandoaos mesmos um local para que possam confortavelmentebuscar os remédios conformeorientaçãodo
médico.

Serão fornecidospela Prefeituratodos os projetos para execução da obra: planta arquitetônicada obra, projeto
estrutural, hidráulico, elétrico, águas pluviaise demais que se fizerem necessários.

O recolhimento de ART junto ao CREA-MG para execução da obra será de competência da empresa
vencedora,devendouma das vias ser mantida na obra.

O Proprietário(Prefeitura)designarápara acompanhamentoda obra, engenheiros,arquitetos e seus prepostos,
para exercerem a FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃOdeveráorientarsobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em
transferênciade responsabilidadesobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamentede competência da
empresa vencedora.

Obriga-se ainda a empresa vencedoraa manter no canteiro de obras um livro denominado "DIÁRIO DE
OBRAS", onde se anotarão os serviços em execução no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações
julgadas oportunaspelo Construtor.

A FISCALIZAÇÃOterá acesso direto a este livro, podendotambém nele escrevertudo que julgar necessário, a
qualquertempo. Todas as comunicações e ordens de serviço, tanto do Construtor, quanto da FISCALIZAÇÃO,só serão
levadasem consideraçãose contidas no "DIÁRIODE OBRAS".

Todomaterial empregadona execução dos serviços será de primeira qualidade,sendo rejeitados aqueles que
não se enquadraremnas especificações fornecidas.Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que
consultada previamentea FISCALIZAÇÃOa respeito de sua utilização, devendoser registradono diário de obras.

A empresa vencedoraobriga-se,no entanto, a demonstrara similaridade do material ou equipamentoproposto
mediante a apresentaçãode laudos comprobatóriosou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e
mesmas especificações.

A firma vencedoraobriga-sea empregartodos os equipamentose ferramentasnecessárias à boa execução dos
serviços. Para a sua utilização, deverãoser observadastodas as recomendaçõescom relação à segurançado trabalho
contidas nas normas do Ministério do Trabalho. Também deverá verificar periodicamente as condições de uso dos
diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de
qualquerequipamento.Os equipamentossomente poderãoser operadospor profissionais especializados, a fim de se
evitaracidentes.

Caso seja necessário o uso de algum equipamentoque não seja de propriedadeda empresa vencedora,esta
será obrigadaa sublocá-lo imediatamente, visandonão se observaratrasos na execução dos serviços.

A empresa vencedorase obriga a manter na obra todos os equipamentosde proteção individual- "E.P.I." -
necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Fica estabelecido ainda que a Prefeituranão possa ser responsabilizadapor qualqueracidente ocorridoem
execução de algum serviçoda obra.

As obras serão obrigatoriamentedirigidas por engenheiro,podendoa pedido da FISCALIZAÇÃOpermanecerem
tempo integral no canteiro de obras. Pelo engenheirodeverãoser feitas todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO
e a empresa vencedora.Será obrigatória, também, a presença um mestre de obras e/ou encarregadode obras com
experiência comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância, serviços de escritório,
distribuição e guardade ferramentase outros mais necessários.

Tambémpoderáa FISCALIZAÇÃOa seu critério exigir a substituição de qualquerprofissionalque não esteja se
portandode acordo com a posição que ocupa. Serão empregadosprofissionais em númerocompatívelcom o bom
andamentodos serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.A vigilânciado canteiro de obras será de exclusiva
competência da empresa vencedora,não cabendo a Prefeituranenhumaresponsabilidadesob qualquerfato ocorrido
neste sentido.

A empresa vencedoraserá encarregadade obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem
como pagamentode todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas decorrentesdo registro da obra
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no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidadelocal.
Ao final dos serviços, caberá a empresa vencedoraa obtenção do "Habite-se", emitido pela Municipalidadelocal

e ao término da obra, a empresa contratada será responsávelem obter junto ao INSS a CND. Tambémdeverãoser
obtidos os certificados de aprovaçãode execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como
providenciaras ligações definitivasdestas instalações.

A empresa vencedoraestará obrigadaa providenciaro atendimentoa todas as exigências formuladaspelos
órgãos, no prazo suficiente para não se verificaratraso na entregada obra. Após a obtenção de todas as declarações
necessárias ao funcionamentoda edificação, a mesma enviaráos originais destas declarações a Prefeitura.Somente
após este procedimentoserá possíveldar a obra por encerrada.

A empresa vencedoradeveráimplantar em torno dos locais onde os serviços estiveremsendo executados os
elementos de sinalização e proteção atendendoas Normas Regulamentadoras- NR, relativasà engenhariade segurança
e medicina do trabalho, às exigências de proteção contra incêndio e de primeiros socorros, de forma a resguardarde
acidentes os trabalhadorese transeuntes, sem prejuízodos serviços em andamento.

Norma: NBR-7678/1983 "Segurançana Execução de obras e serviços"

Destaques:

· O canteiro de obras apresentar-se-áarrumado,limpo e com passagens livres e desimpedidas.

· As vias de circulação e passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de material, materiais novos,
equipamentose ferramentas.

· O entulho e quaisquer sobras de materiais serão regularmente removidos. Por ocasião da remoção serão
tomados cuidados especiais de forma a evitarpoeiras e riscos eventuais.
· Não será permitido o acúmulo de entulho na via pública.
· A queima de lixo é proibida, tanto no interior da construção como no canteiro de obra.

Recomendações Complementares:

· Cabe a empresa vencedoravistoriare fotografaras edificações vizinhascom o intuito de documentar-secontra
eventuaisreclamações.
· Obriga-se a empresa vencedoraa verificar a legalidade dos bota foras utilizados. Alguns materiais podem
contaminar o solo, motivopelo qual requerembota-foraespecial.

Esta obra contemplaráos serviços abaixo discriminados:

Especificaçõesdos serviços:

1- INSTALAÇÕESINICIAIS DA OBRAE IMPERMEABILIZAÇÕES:
A empresa vencedoradeveráfornecere instalar placas de obra com área de 4,50 m², em modelo e dizeres a

serem fornecidosposteriormentepela fiscalização. A empresa também deveráinstalar às suas expensas as placas
identificadorasda empresa e demais placas exigidas pela legislação. Haverádemolição de alvenariade tijolo e bloco
sem aproveitamentodo material. Serão retiradas esquadriasde vidrotemperado,preservandoseus acessórios e vidros.
Será feito locação convencionalde obra, atravésde gabaritode tábuas corridas, pontaletadase considerou-seo total de
locação para execução da obra, conformeprojeto.
Todas as vigas da fundação deverãoter em seu topo e em suas laterais, em uma altura mínima de 10cm, um
revestimentocom espessura mínima de 2,0cm, de argamassa de cimento, areia e aditivo impermeabilizante,conforme
traço do fornecedor,e perfeitamentenivelados. Posteriormentea primeira e a segunda fiada de tijolos deverãosera
assentadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com adição de material impermeabilizantedo tipo Sika 1 /
Vedacit.

2- INFRAESTRUTURA:
Na infraestruturaserão executadas sapatas e vigas baldrames. As sapatas e vigas baldramesusarão concreto
estrutural FCK = 20 MPA, preparoem betoneira,com aplicação manual do concreto nas estruturas de armação aço
CA-50/60. As formas serão em tábua de terceira e devemser protegidascontra exposição direta à chuvae ao sol, para
não empenar.As formas obedecerãoao que dispõe a NBR 7190/1982.

3- SUPERESTRUTURA:
Para a superestruturaserá construído laje pré-moldadade forro, Sc = 200 kg/m2, com lajotas e capeamento

com concreto Fck 20 Mpa, espessura 04 cm, escorada e com ferragemnegativa.

4- ALVENARIASE DIVISÕES:
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Será feito alvenaria1/2 vez de tijolo cerâmico furado10x20x20cm, assentado com argamassa 1:2:8 cimento,
cal e areia, juntas 12mm nas paredesconformeprojeto.

Todas as fiadas deverãoser perfeitamentealinhadas e aprumadas,utilizando-se ferramentasadequadasao uso.
Os tijolos para alvenariaobedecerãoàs Normas da ABNT atinentes ao assunto, com particular atenção para

as seguintes:

· NBR 6461:1983

· NBR 7171:1992

· NBR 8042:1992

Serão instalados bancadas em granito cinza andorinhacom E = 3 cm, sobre console de

Metalon e paredesde gesso acartonado,dry-wall ( 1st+1st ), conformeprojeto arquitetônico.

5- PISOS E COBERTURAS:
O contrapiso de regularizaçãoserá em argamassa 1:3 com 3,00 cm, desempenado,sobre o lastro de concreto,
onde o solo deveráestar perfeitamenteapiloado, niveladoe umedecido, bem como já deverãoter sido colocadas as
canalizações que devempassar sob o mesmo.

Em toda área interna será aplicado piso em porcelanato polido 40x40 cm e rodapé em granito h= 10 cm,
assentados com argamassa colante, com dimensões e caimento conforme necessidade do cômodo e de atenderà
Norma NBR-13818- "Placas cerâmicas para revestimento- Especificação e métodos de ensaios". A execução do piso
deveráatenderà Norma NBR-9817- "Execução de piso com revestimentocerâmico".
A estrutura de cobertura será executada em madeira de primeira qualidade com fixação das chapas
galvanizadase obedecerãoao projeto arquitetônico. A coberturaserá com telha de fibrocimentoonduladaE= 6mm,
embocadas com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

Conformeseu tipo, devematenderàs disposições da norma "NBR 5643 Verificação da resistência a cargas
uniformementedistribuídasou "NBR 5720 - Condições exigíveisa coberturas utilizadas na construção.

No recebimentodas telhas de fibrocimentono canteiro não poderãoser aceitos defeitos sistemáticos como
quebras, rebarbas,esfoliações, trincas, empenamentos,desviosgeométricos em geral e não uniformidadede cor.

6- ESQUADRIASE SERRALHERIA:
Neste item teremos esquadriasem vidrotemperado10 mm de espessura, composto de painéis fixos. Todas as
superfíciesmetálicas serão limpas e livres de ferrugens,quer por processo mecânicos, quer por processos químicos e
receberãotratamento anticorrosivoantes de serem colocadas nas devidasposições, com pelo menos duas demãos de
zarcão.

As ferragensdas esquadriasserão colocadas após os serviços de argamassa e revestimentoou protegidasaté
que se conclua a obra.

Quando da fixação definitiva, estas esquadrias deverão estar perfeitamente niveladas e em perfeito
funcionamento.
Serão instaladas também portas lisas de madeiraencabeçada,80x210 cm, conformeprojeto arquitetônicoe
teremos na fachadaprincipal a instalação de portão com grade, compondoo fechamentofrontal. Na ampliação definida
como almoxarifadoteremos ainda a instalação de uma porta de aço de enrolar.

7- REVESTIMENTOE PINTURA:

O chapisco será traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, após será feito reboco tipo paulista, no traço
1:2:8 (cimento, areia, cal).

Os revestimentosdeverãoapresentarparâmetrosperfeitamentedesempenadose aprumados.
As superfíciesserão limpas a vassourae abundantementemolhadas antes da aplicação do chapisco.
As superfícies imprópriaspara a base de revestimento,como partes em madeiraou em ferro, serão cobertas

com um suporte de revestimentotipo tela de arame antes de recebera argamassa.
O chapisco será aplicado sobre superfíciesdevidamentelimpas de partículas soltas e esta camada, depois de

concluída deveráapresentaruma espessura uniforme,sendo bastante áspera para facilitar a aderênciado reboco a ser
posteriormenteaplicado.

O Reboco somente poderáser iniciado 24 horas após o chapisco e deveráser constituído de uma camada de
argamassa composta de cimento, cal e areia fina peneirada, desempenado e alisado com esponja de borracha,
apresentandoespessura máxima de 25mm.

Nos locais onde o reboco esteja sujeito à ação do sol e dos ventos, deveráo mesmo ser protegidode forma que
sua secagem se processe demasiadamenterápida. O reboco externo não poderáser executados quandoa superfície
estiversujeita a molhadurapor chuvase sem a adequadaproteção.

Na eventualidadeda ocorrênciade temperaturaselevadas,o reboco externo executados em uma jornadade
trabalho, deverãoter suas superfíciesmolhadas ao término do serviçocom salpicos de brocha com água limpa.
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Em observaçãoaos detalhes do projeto arquitetônico teremos ainda a instalação de forrode gesso acartonado
FGE, nas áreas definidas.
As superfíciesa pintar serão cuidadosamentelimpas e convenientementepreparadaspara o tipo de pintura a que
se destina e de acordo com a cor especificada pela fiscalização da obra , só podendoser pintadas quandoperfeitamente
enxutas. Será aplicado selador e após pintura acrílica duas demãos com massa corrida, nos tetos e paredes. Nas
esquadriasde madeirae metálicas teremos emassamento e pintura em esmalte sintético.

Deveráser eliminada toda a poeira da superfície, tomando-seos cuidados especiais contra o levantamentode
pó duranteos trabalhos até a completa secagem da pintura.

Cada demão de tinta somente poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-seo intervalode 24 horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário.

Devem ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfícies não
destinadas a pintura, isolando-as com tiras de papel, fita crepe, plástico bolha, papelão, separação com tapumes,
enceramento provisório para superfícies destinadas a enceramento posterior e pintura com preservadorplástico que
forme película para posterior remoção. Os salpicos que não puderemser evitadosdeverãoser removidosenquantoa tinta
estiver fresca, empregando-seremovedoradequado.

As pinturas somente serão iniciadas após autorização da fiscalização e impreterivelmenteexecutadas por
profissionais comprovadamentecapacitados e acabamento impecável.

As tintas devemvir em embalagemlacrada de fábrica, sendo terminantementevedadaa adição de qualquer
produtoestranho as mesmas, que possam vir a prejudicaro bom acabamentoe durabilidadeda pintura, assim como o
percentualde diluição deveseguir rigorosamenteo especificado pelo fabricante.

8- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:
Compondoeste item de serviço teremos a instalação de barras de apoio em aço inox para PNE, bojo em aço
inox ( 56x33x11,50cm), tanque em aço inox, com válvulas,sifões cromados e torneiras de mesa com bica móvelnas
bancadas de serviço. Serão instalados dois conjuntos de sistema de exaustão, do tipo coifa de aço inox.

9- PONTOS DE INSTALAÇÕESELÉTRICA,HIDROSANITÁRIASE ÁGUASPLUVIAIS:
Na execução das instalações elétricas serão observadas as normas NB-3 da ABNT e as determinações da
Concessionárialocal.

A instalação dos eletrodutos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as caixas, com
arruelase buchas. As caixas deverãoser fixadas de modo firme e permanenteàs estruturas, presas as pontas dos
eletrodutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e de boa
condutibilidadeentre todos os eletrodutos e respectivascaixas; deverãotambém ser providasde tampas apropriadas,
com espaço suficiente para abrigaros condutores e suas emendas com folga dentro das caixas, depois de colocadas as
tampas. Os eletrodutos deverãoser cortados perpendicularmenteao seu eixo longitudinal, conformedisposição da NBR
5410. O curvamento dos eletrodutos deverá ser executado de tal forma que não haja enrugamento, amassaduras,
avariasdo revestimentoou reduçãodo diâmetro interno dos mesmos.

As roscas de eletrodutos ou acessórios deverãoser executadas segundoo disposto na NBR 6414 - Rosca para
Tubos onde a Vedação é feita pela Rosca - Designação, Dimensões e Tolerâncias.

As caixas de uma área deverãoser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto
esteticamente ordenado.A fixação dos eletrodutos aos quadrosserá feita por meio de buchas e arruelas roscadas ou
outras conexões adequadas.Após a conclusão da montagem, da enfiaçãoe da instalação de todos os equipamentos,
deveráser feita medição do isolamento, cujo valornão deveráser inferiorao preconizadopela NBR 5410.
Lumináriasdo tipo contínuas serão embutidas no forrode gesso acartonadas, conformemodelo inicialmente
instalado e ainda será fixado duto corrugadoem atendimentoao sistema de ar condicionado.
A instalação hidrossanitáriadeveser executada de acordo com a NBR 5626 de 1982. O objetivodesta Norma é
fixar condições exigíveisquanto a critérios pelos quais devemser projetadasas instalações de água fria e esgoto. Os
tubos devemser de PVC soldável,diâmetro de acordo com o solicitado para cada tubulação e de primeira qualidade.
Necessário verificar as medidas padrão para instalação dos equipamentos nos banheiros para portadores de
necessidades especiais.
Na montagem das salas de qualidade e almoxarifado, as águas pluviais obedecerão às normas da ABNT
atinentes ao assunto, com particular atenção para o que dispõe a seguinte NBR-8160/1983.Para captação das águas
serão utilizados calhas em chapa de aço galvanizadocom desenvolvimentode 33 cm e 50 cm e condutor de PVC
esgoto de 100 mm.

10- PREVENÇÃOE COMBATEA INCÊNDIOE LIMPEZAGERAL:
Em atendimentoas normas técnicas de prevençãoe combate a incêndio serão instalados, conformeprojeto,
luminárias de emergência,placas de sinalização e extintores de incêndio tipo água.
Antes da entregada obra, a empresa vencedorafará os reparosde todos os defeitos e estragos na pintura,
qualquerque seja a causa que tenha produzido,mesmo que esta reparaçãoimporte em renovação.

Será de responsabilidadeda empresa a retiradade toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. Os
serviços de limpeza geral deverãoser executados com todo cuidado a fim de não se danificar os elementos da
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construção. A limpeza fina só será executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuadosneste, sendo
que após o término da limpeza, o ambiente será trancado com chave,sendo impedido o acesso ao local.

Ainda ao término da obra, será procedidauma rigorosaverificaçãofinal do funcionamentoe condições dos
diversoselementos que compõem a obra, cabendo a empresa vencedora refazerou recuperaros danos verificados.

O valortotal da obra, com BDI de 25% incluso é de em R$ 189.060,32(Cento e oitenta e novemil, sessenta reais
e trinta e quatro centavos).
Nos preços apresentadosestão inclusos todos os custos necessários à execução da obra, inclusive leis sociais,
transporte, alimentação, mão de obra e materiais ou quaisquerdespesas indiretas.
Na composição dos custos unitários observaram-seos projetos, memorial descritivoe edital desta tomada de
preços.
Nos serviços de instalações estão inclusos os custos com mão de obra e materiais, inclusive fitas, adesivos,
rasgos em alvenaria,escavaçõese outros elementos indispensáveisa sua execução.

São Lourenço,11 de novembrode 2014

_____________________________________
Marcus José da Silva

CREA 54.942/D
DIRETORIADE ENGENHARIA

Requisição: 0359/001

Dotações:4.4.90.51.2.06.01.10.301.040.0031

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA-retirada de vidros de esquadria, 
inclusive limpeza no encaxe1 metro 12,8 R$ 1,38

SUPERESTRUTURA-corte,dobra,armação de aço CA-50D = 12,5 
MM2 kg 13,44 R$ 7,93

SUPERESTRUTURA-escoramento para lage pré- moldadas em 
tábuas de pinho, inclusive retirada3 metro 2 6,4 R$ 5,69

SUPERESTRUTURA-laje pré-moldada a revestir inclusive 
capeamento E=4CM,SC=200 KG/M24 metro 2 6,4 R$ 75,68

ALVENARIAS E DIVISÕES E DIVISÓRIAS EM PEDRA-bancada em 
granito cinza andorinha E=3 CM apoaida em console de metalon 20 
x 30 MM5 metro 2 24,74 R$ 296,75

ALVENARIAS E DIVISÕES E DIVISÓRIAS EM PEDRA-parede em 
gesso acartonado, DRY- WALL- 1ST + 1ST (divisão entre áreas 
secas de uma mesma unidade )6 metro 2 81,68 R$ 88,64

ALVENARIAS E DIVISÕES E DIVISÓRIAS EM PEDRA-alvenaria de 
tijolo cerâmico furado E =10 CM a revestir7 metro 2 24,75 R$ 29,08

PISOS - contrapiso desempenado, com argamessa 1:3, sem junta E 
= 3 CM8 m² 6,4 R$ 23,91

PISOS- Porcelanato Polido 40x40, assentado com argamassa pré- 
fabricada de cimento colante 9 m2 6,4 R$ 127,81

PISOS- rodapé de granito H=10 CM cinza andorinha10 metro 16,5 R$ 37,60

COBERTURAS-engradamento para telhado de fibrocimento ondulada11 metro 2 6,5 R$ 49,86

COBERTURAS- cobertura em telha de fibrocimento ondulada E=6 
MM12 metro 2 6,5 R$ 26,49

COBERTURAS - rufo e contra rufo de chapa galvanizada n.24 
;desenvolvimento = 33 CM13 metro 2 R$ 43,96

ESQUADRIAS - Vidro comum fantasia E = 3/4 MM, colocado14 m² 1,34 R$ 42,18

Esquadrias-porta em perfil e chapa metálica15 metro2 2,94 R$ 383,84

ESQUADRIAS-vidro temperado colocado em caixilho com ou sem 
baguetes ,com gaxeta de neoprene E=10 MM- porta almoxarifado 
/embalagens - E 0116 metro 2 5,4 R$ 291,49

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - Porta de abrir, madeira de 
lei prancheta para pintura completa 80 X 210 cm, com ferragens em 
ferro latonado17 un 8 R$ 430,85
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Requisição: 0359/001

Dotações:4.4.90.51.2.06.01.10.301.040.0031

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

SERRALHERIA- portão de grade colocado com cadeado18 metro 2 4,8 R$ 214,90

.REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS - Chapisco de 
paredes com argamassa 1:3 cimento e areia a colher 19 m2 49,5 R$ 4,76

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS- forro de gesso em 
placas acartonadas -FGE 20 metro 2 128,46 R$ 42,49

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS- reboco com 
argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia21 metro 2 49,5 R$ 22,69

PINTURAS - Preparação para pintura em paredes, PVA / acrílica 
com fundo selador22 m² 49,5 R$ 4,23

PINTURAS- pintura acrílica em tetos , 2 demãos com massa corrida 
PVA,exclusive fundo selador23 metro 2 140,13 R$ 20,56

PINTURAS- emassamento de esquadria de madeira com massa 
corrida com duas demãos ,para pintura a óleo ou esmalte24 metro 2 28,29 R$ 12,83

PINTURAS- pintura óleo esmalte, 2 demãos em esquadrias madeira 
sem massa25 metro 2 28,29 R$ 14,93

PINTURAS- Pinturas óleo/Esmalte, 2 demãos em esquadrias de 
ferro26 m2 9,6 R$ 19,20

PINTURAS- pintura acrílica em paredes 2 demãos com massa 
corrida PVA,exclusive fundo selador27 metro 2 572,41 R$ 21,18

Inox para P.N.L = 80cm (lavatório)28 un 2 R$ 292,39

LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS - Bojo em aço inox n°( 
56x33x11,5 cm) com válvula e sifão cromados29 un 5 R$ 177,39

LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS- Torneira para tanque em metal, 
cromado, 1/2" - Ref. 1152 30 un 2 R$ 80,56

LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS- Torneira de mesa para pia de 
cozinha bica móvel em metal cromada 1/2"31 un 5 R$ 158,38

LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS- Coifa inox 120/20 Chamine 4m32 un 2 R$ 2.875,00

PONTOS DE INSTALAÇÕES - Ponto de interruptor, incluindo 
eletroduto de PVC rígido e Caixa com espelho33 pt 11 R$ 141,46

PONTOS DE INSTALAÇÕES - ponto de luz embutido incluindo 
eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho ( por unidade)34 PT 11 R$ 125,34

PONTOS DE INTALAÇÕES- ponto de esgoto incluindo tubo PVC 
rígido soldável de 50 MM e conexões35 PT 6 R$ 69,51

PONTOS DE INTALAÇÕES - ponto de água fria embutido tubo de 
PVC rígido soldável e conexões36 PT 7 R$ 65,50

PONTOS DE INTALAÇÕES -ponto seco para instalação de som,TV, 
alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com 
espelho37 PT 10 R$ 91,55

PONTOS DE INSTALAÇÕES- ponto de telefone incluindo eletroduto 
de PVC rígido e caixa com espelho38 PT 6 R$ 161,16

PONTOS DE INSTALAÇÕES - Ponto de tomada de embutir, 
incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho39 pt 30 R$ 114,96

Instalações hidrosanitárias- tubo PVC rígido, soldável, água inclusive 
conexões e suportes. 25 MM40 metro 25 R$ 13,20

Instalações hidrosanitárias- tubo PVC rígido soldável , água inclusive 
conexões e suportes, 32 MM41 metro 25 R$ 18,28

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS- registro de gaveta com canopla 
D = 20 MM ( 1/4 ¨)42 unidade 6 R$ 60,74

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E CONEXÕES PARA 
ESGOTO - Tubo PVC esgoto PB, inclusive conexões e suportes 50 
mm43 m 24 R$ 27,51

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Tanque de aço inoxidável com 
1 bojo 63x51 cm, inclusive válvula e sifão cromados44 un 2 R$ 609,33
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Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - Tubo pVC esgoto PB, 
inclusive conexões e suportes, 100 mm45 m 18 R$ 37,14

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS- Regitro de gaveta bruto D = 
32MM(11/4")  46 un 2 R$ 59,78

ÁGUAS PLUVIAIS - Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, 
desenvolvimento = 33 cm47 m 3,2 R$ 46,33

ÁGUAS PLUVIAIS - Condutor de ap do telhado em tubo PVC 
esgoto, inclusive conexões e suportes, 100 mm48 m 3 R$ 46,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- luminária tubular contínua para 
lampada fluorescente 1X 32 W, completa49 unidade 35 R$ 114,90

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-disjuntor monopolar termomagnético 5 
KA de 20 A50 unidade 22 R$ 14,11

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - luminária chanfrada para lâmpada 
fluorescente 2x16w ou 2x20w, completa51 un 1 R$ 123,18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- duto corrugado em PEAD (polietieno 
de alta densidade ) para proteção de cabos subterraneos O 2¨ (50 
MM ) -ar condicionado52 metro 28 R$ 19,89

-PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Placa fotoluminescente 
"S1" ou "S2"  - 380 x 190 mm (saída - esquerda)53 Un 10 R$ 25,56

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Luminária de emergência 
autônoma IE-16 com lâmpada de 8W54 u 15 R$ 83,58

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO- Extintor de incêndio água 
pressurizada, capacidade= 10L( material e mão de obra)   55 un 4 R$ 140,23

LIMPEZA GERAL - Limpeza geral de obra56 m² 165,42 R$ 3,13

Valor máximo total R$ 77.382,17
Requisição: 0359/002

Dotações:4.4.90.51.2.06.01.10.301.040.0031

Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA - Fornecimento e colocação de 
placa de obra -chapa galvanizada ( 3,00 X 1,50m) Governo do Estado1 un 1 R$ 842,59

LOCAÇÃO DA OBRA - Locação da Obra ( Gabarito ).2 m² 100,38 R$ 4,84

IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO - Impermeabilização com 
argamassa traço 1:3, E= 2,50 cm com aditivo3 m² 15,03 R$ 26,10

TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA - Escavação Manual 
de Valas H <= 1,50M 4 m³ 16,64 R$ 32,23

TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA - apiloamento do 
fundo de valas com soquete5 m² 27,83 R$ 10,59

INFRAESTRUTURAS - corte, dobra e armação de aço CA-50 D < = 
12,5 MM 6 kg 990 R$ 7,93

INFRAESTRUTURA - Concreto estrutural virado em obra FCK>= 20 
MPA, brita 1 e 27 m³ 16,5 R$ 385,31

 INFRAESTRUTURA - Forma e desforma em tábuas de pinho (3 X)8 m² 39,52 R$ 49,78

SUPERESTRUTURA - Corte, dobra e armação de aço CA-50 D <= 
12,5 MM9 kg 588,06 R$ 7,93

SUPERESTRUTURA : Concreto estrutural virado em obra FCK >= 
20 MPA , brita 1 e 2 10 m³ 5,04 R$ 463,25

SUPERESTRUTURA : forma e desforma em tábuas de pinho (3x)11 m² 20,16 R$ 49,78

SUPERESTRUTURA -  Escoramento para laje pré moldadas em 
tábuas de pinho, inclusive retirada. 12 m² 106,32 R$ 5,69

SUPERESTRUTURAS - Laje pré moldada a revestir, inclusive 
capeamento E= 4 cm, SC = 200 KG/M2, L=3,00M13 m² 106,32 R$ 75,68
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Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

ALVERNARIAS E DIVISÕES E DIVISÓRIAS DE PEDRA - Alvernaria 
de tijolo cerâmico furado E= 10 cm, a revestir.14 m² 189,67 R$ 29,08

PISOS - contrapiso desempenado, com argamessa 1:3, sem junta E 
= 3 CM15 m² 94,52 R$ 29,08

PISOS-  piso porcelanato assentado com argamassa pré- fabricada 
inclusive rejunte16 m² 94,52 R$ 127,81

PISOS- rodapé de granito H=10 CM cinza andorinha17 metro 44 R$ 37,60

COBERTURA - Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada18 m² 116,06 R$ 49,86

COBERTURAS - Cobertura com telha de fibrocimento ondulada E= 6 
mm19 m² 116,06 R$ 26,49

COBERTURA - Rufo e contra-rufo de chapa galvanizada nº 24 - 
desenvolvimento 33 cm20 m 48,25 R$ 43,96

ESQUADRIAS - fornecimento e assentamento de porta aço de 
enrolar chapa 24 raiada larga, completa, colocada21 m² 7,2 R$ 307,44

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS : chapisco de paredes 
com argamassa 1:3 cimento, areia e colher22 m² 434,6 R$ 4,76

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS : forro de gesso em 
placas acartonadas - FGE23 m² 94,52 R$ 42,49

REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS- reboco com 
argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia24 metro 2 434,6 R$ 22,69

PINTURAS - Preparação para pintura em paredes PVA/acrílica com 
fundo selador25 m² 509,46 R$ 4,23

PINTURAS - Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em estrutura de 
aço-carbono porta de enrolar26 m² 56,96 R$ 12,98

PINTURAS : pintura acrílica sobre parede , 2 demãos sem massa 
corrida, exclusive fundo selador 27 m2 251,1 R$ 12,00

PINTURAS : pintura acrílica sobre paredes e tetos, 2 demãos com 
massa corrida PVA, exclusive fundo selador 28 m² 258,36 R$ 21,18

PONTOS DE INSTALAÇÕES - Ponto de interruptor, incluindo 
eletroduto de PVC rígido e Caixa com espelho29 pt 4 R$ 141,46

PONTOS DE INSTALAÇÕES - ponto de luz embutido incluindo 
eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho ( por unidade)30 PT 12 R$ 125,34

PONTOS DE INSTALAÇÕES - Ponto seco para instalação de som, 
TV, Alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com 
espelho31 pt 4 R$ 91,55

PONTOS DE INSTALAÇÕES- ponto de telefone incluindo eletroduto 
de PVC rígido e caixa com espelho32 PT 2 R$ 161,16

PONTOS DE INSTALAÇÕES-ponto de tomada para embutir 
incluindo eletroduto de PVC rígido e caixa com espelho33 PT 23 R$ 114,96

ÁGUAS PLUVIAIS - Calha de chapa galvanizada nº 22 GSG, 
desenvolvimento = 50 CM34 m 18 R$ 62,66

ÁGUAS PLUVIAIS - Condutor de ap do telhado em tubo PVC 
esgoto, inclusive conexões e suportes, 100 mm35 m 4 R$ 46,30

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Caixa de passagem em alvernaria e 
tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1,40 x 40 x 60 cm, inclusive 
escavação, reaterro e bota fora36 un 1 R$ 171,05

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Eletroduto PVC rígido, rosca, inclusive 
conexões D= 2"37 m 9 R$ 15,40

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Cabo de cobre isolamento 
anti-chama, seção 16mm², 450/750 V flexível38 m 46 R$ 8,15

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- luminária tubular contínua para 
lampada fluorescente 1X 32 W, completa39 unidade 40 R$ 114,90

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-disjuntor monopolar termomagnético 5 
KA de 20 A40 unidade 12 R$ 14,11
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Item Especificação Unidade Quantidade Valor máximo

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Quadro de distribuição para 12 
módulos com barramento e chave41 un 1 R$ 131,66

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- duto corrugado em PEAD (polietieno 
de alta densidade ) para proteção de cabos subterraneos O 2¨ (50 
MM ) -ar condicionado42 metro 20 R$ 19,89

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Placa fotoluminescente 
"S1"  ou "S2" - 380 x 190 mm 43 un 6 R$ 25,56

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Luminária de emergência 
autônoma IE-16 com lâmpada de 8 W44 un 4 R$ 83,58

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - Extintor de incêndio 
água pressurizada, capacidade 10 litros (material e mão de obra)45 un 2 R$ 140,23

LIMPEZA GERAL - Limpeza geral de obra46 m² 100,38 R$ 3,13

Valor máximo total R$ 111.678,15

Forma de execução:

Presidente da CPL
Keila Cristina Palma Coelho
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