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ART de Obra ou Serviço
8300176346CREA-RO

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
    Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO
1. Responsável Técnico

HENRRY HATTORI
Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO / RNP: 1302183060

Registro: 9825D MS

Empresas.: EMPRESA NÃO INFORMADA Registro: 

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI CPF/CNPJ: 22855159000120
RUA AV TAMOIOS, N 4.031 Bairro.: CENTRO Telefone.: (69)03345-2353
Cidade.: CABIXI UF: RO CEP.: 76.994-000
Contrato: Celebrado: Vinculado à ART: 
Valor: 0.00 Honorário: 0.00 Tipo Contratante: PJ Direito Público Substituição: 
Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua.: RUA AIMORÉS, QUADRA03 LOTE 01 Bairro.: CENTRO Telefone.: (69)03345-2353

Cidade.: CABIXI UF: RO CEP.: 76.994-000

Data de Inicio: 00/00/0000 Previsão de término: 00/00/0000

Finalidade: OBRA 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI CPF: 22855159000120

4. Atividade Técnica

22 - PROJETO DE OBRA OU SERVIçO TéCNICO

1101 - EDIFICAÇÕES

15 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA                                                                  

360,00   m2

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as
atividadas declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade

do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações
Acessibilidade:

Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima

_________________,________ de ____________________ de ________
               Local                                                 Data

HENRRY HATTORI   -   457.013.002-00______________________________________________________
Nome do profissional - CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI  -  22.855.159/0001-20______________________________________________________
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do
comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo
contratual.

CHAVE: 363C2-107E5-CCF1C-96EED-253E9

www.crea-ro.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1095

Observações   ( Resumo do Contrato )
    ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, SANITÁRIO E HIDRÁULICO.
ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE CUSTO. 
OBRA PUBLICA BARRACÃO DE FEIRA MUNICIPAL.       ÁREA TOTAL DE 360,00 M²
LOCAL: RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02. 

Valor ART R$ 82.94 Registrada em: 06/11/2018 Codigo: AES Valor Pago: 82.94 Nosso Número: 8300176346 Versão do Sistema



SINAPI/JULHO/2018

OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL FONTES : SINAPI/PCN/MAIO/2019 

END.    : COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAL : CABIXI/RO COTAÇÕES
ÁREA   : 360,00 m² BDI : 24,52%

DESONERADA

MAT MO TOTAL SEM BDI TOTAL COM BDI

1.0 SERV. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.227,89                 5.176,65                 13.404,54                   16.691,33                 

2.0 MOVI. MOVIMENTO DE TERRA 306,21                    702,13                    1.008,34                     1.255,59                   

3.0 INFR. INFRA ESTRUTURA 13.187,19               5.715,26                 18.902,45                   23.537,33                 

4.0 SUPE. SUPER ESTRUTURA 27.522,22               7.586,88                 35.109,10                   43.717,85                 

5.0 ALVE. ALVENARIA 5.222,67                 5.216,96                 10.439,63                   12.999,43                 

6.0 COBE. COBERTURA 51.710,14               7.528,95                 59.239,09                   73.764,51                 

7.0 PISO. REVESTIMENTOS DE PISOS 11.804,40               5.493,60                 17.298,00                   21.539,47                 

8.0 PARE. REVESTIMENTOS DE PAREDES 10.761,17               6.426,46                 17.187,63                   21.402,04                 

9.0 PINT. PINTURA 2.035,15                 1.213,74                 3.248,89                     4.045,51                   

10.0 HIDR. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 10.856,83               4.745,59                 15.602,41                   19.428,12                 

11.0 ELET. INTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.583,53                 1.658,10                 8.241,63                     10.262,48                 

12.0 DIVE. DIVERSOS 2.073,47                 3.031,20                 5.104,67                     6.356,33                   

 
150.290,86            54.495,52              204.786,38               255.000,00              

204.786,38               
50.213,62                 

255.000,00               

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

ORÇAMENTO DESCRITIVO

RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

TOTAL

TOTAL PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL GERAL DA OBRA

NR CLASSE DESCRIÇÃO
CUSTOS
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

A obra consistirá na Construção de Barracão da Feira, com uma área total 
de 360,00 m². A construção será constituída de um barracão com estrutura de 
concreto armado. 

Descrição da obra: a fundação será de sapatas e brocas de concreto 
armado; infraestrutura de vigas baldrames e superestrutura pilares e vigas de 
concreto armado, alvenaria de vedação em tijolo cerâmico e cobogo; estrutura da 
cobertura metálica, cobertura com telha de aço zincado, rufo e calha aço 
galvanizado, forro PVC e manta térmica; Piso de concreto aparente; revestimento 
de parede com chapisco, emboço e massa única, com pintura de paredes e 
emassamento aplicação e lixamento massa látex de parede; hidrossanitário de 
água fria com tubos e conexões de PVC e reservatório em polietileno de 1.000 
litros; e rede de esgoto com tubos e conexões em PVC, caixa sinfonada, caixa de 
inspeção, caixa de gordura sifonada, Fossa Séptica, Sumidouro; Instalações 
Elétricas com caixa de inspeção Iluminação com lâmpadas de led, com 
condutores cabo de cobre, proteção de equipamento disjuntor, tubos 
eletrodutos, com quadro  de distribuição, alimentação poste padrão trifásico; 
Letras caixa alta em inox. 
 
 

Área construída total:   360,00 m² 
Custo da obra sem BDI:  R$ 204.786,38 
BDI adotado:    24,52 % 
Custo da obra sem BDI:  R$ 255.000,00 
Custo por m²:    R$ 708,33 / m²                      

 
   

CABIXI / RO, 10 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Henrry Hattori – Eng. Civil 
CREA/RO 9825/D-MS 

Responsável técnico pelo Projeto 
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1.0 FINALIDADE 
 
O presente documento visa estabelecer as condições gerais para Construção do 

Barracão da Feira, sito Rua Aimorés, Quadra 03 Lote 01, Bairro Setor 02 do Município de 
Cabixi / RO. 

   

2.0 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 
instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que 
poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes 
construtivos necessários a sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES 
julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas 
especificações, deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer 
recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não 
previstos no orçamento apresentado por ocasião da licitação. 

 
2.1 OBJETO 

 
O objeto destas especificações é a Construção do Barracão da Feira. 
 

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 
 A obra consistirá na Construção de Barracão da Feira, com uma área total 

de 360,00 m², com as seguintes características principais: Serviços Preliminares (Placa 
de obra limpeza manual, Barracão de obra, Locação, Tapume); Movimento de terra ( 
Escavação anual); Infraestrutura (Lastro de Concreto, Forma, Armadura, Concreto, 
Lançamento, impermeabilização;) Superestrutura (Forma, Armação, Concreto 
,Lançamento)  Alvenaria ( alvenaria em tijolo cerâmico, cobogo); Cobertura (Estrutura 
metálica, Telha metálica, Rufo, Calha aço galvanizado, Forro PVC, manta); Revestimento 
de Piso (Contrapiso) Revestimento de parede (Chapisco,  Emboço, massa única), Pintura 
de paredes (Emassamento aplicação e lixamento massa látex de parede; Pintura em tinta  
Látex); Hidrossanitário: água fria (Tubos PVC, registro, abertura e fechamento de rasgo e 
reservatório em polietileno.); e esgoto (Tubos em PVC, caixa sinfonada, fossa , 
sumidouro, caixa de inspeção, caixa de gordura.), junção simples de PVC , T PVC,  
joelhos PVC, Curva  PVC Caixa sifonada, Fossa Séptica, Sumidouro, Caixa de inspeção, 
e escavação de vala para passagem de tubulação (Escavação manual e reaterro 
apiloado.); Instalações Elétricas ( Escavação manual e reaterro apiloado, Caixa de 
inspeção Iluminação (Luminárias, lâmpadas de led) caixa em PVC (caixas de passagem, 
caixa ortogonal, tomada de embutir, Condutores  cabo de cobre, Proteção de 
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equipamento disjuntor, Eletrodutos e tubos eletrodutos, quadros Quadro  de 
distribuição, Alimentação poste padrão trifásico.); Diversos (Letras caixa em inox, 
Limpeza). 

 
2.3 REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço global. 
 

2.4 PRAZO 
O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, 

contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do 
contrato, devendo a CONTRADA submeter à aprovação da Prefeitura Municipal, a sua 
proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. 

 
2.5 ABREVIATURAS 

No texto das especificações técnicas usadas, além de outras consagradas pelo 
uso, as seguintes abreviaturas: 

 
FISCALIZAÇÃO : Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura 
CONTRATADA : Firma com a qual for contratada a execução de obras 
ABNT                         : Associação Brasileira de normas Técnicas 
CREA/RO                  : Conselho Regional de Engenharia e  Agronomia Rondônia 
ART                           : Anotação de Responsabilidade Técnica 

 
2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Serão documentos complementares a estas especificações técnicas, 
independentes de transcrição: 

 Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas 
 Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO; 
 

2.7 MATERIAIS 
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada, deverão ser 

de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas especificas. As marcas citadas 
nestas especificações constituem apenas referências, admitindo-se outras previamente 
aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Condições de similaridade. 
Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à 

FISCALIZAÇÃO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condições de 
similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência 
técnica (tipos, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza 
de preços. 
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2.8 MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. 
Cabem à CONTRADADA as despesas relativas às leis sociais, seguro, vigilância, 

transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 
A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de 

recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da obra, deverá ainda fornecer a 
seguinte documentação relativa à obra: 

 Certidão Negativa de Débitos com o INSS; 

 Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e Certidão de Quitação 
de ISS referente ao contrato. 

 
2.9 RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART 

referentes à execução da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE. 
A guia da ART deverá ser mantida no local dos serviços. 

Com relação ao disposto no Art. 618 do código Civil Brasileiro, entender-se que 
o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. 

O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do 
código Civil Brasileiro. 

 
2.10 PROJETOS  

 
Os projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico e estrutural serão fornecidos pela 

CONTRATANTE. 
 Se algum aspecto destas especificações estiver em desacordo com normas 

vigentes da ABNT, CREA/RO e Governo do Estado prevalecerão à prescrição contida nas 
normas desses órgãos. 

Em caso de divergências, salvo quando houver acordo entre as partes, será 
adotada a seguinte prevalência: 

 
 As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, 

sobre os projetos e caderno de encargos; 
 As cotas dos desenhos prevalecem suas dimensões, medidas em escala; 

 Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e  
 Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos. 



 

 

  

 

 

  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI  -  RO 

 

Pag. 4 

 

 
3.0 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

 
Todos os serviços necessários para execução da obra descritos nesses 

serviços deverão ser executados conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas 
normas vigentes sobre cada assunto e nas orientações dos fabricantes dos materiais. 

 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
3.1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

 
Aquisição de placa pronta e assentamento com medidas descritas em planilha 

orçamentária. A contratada deverá fornecer e instalar a placa padrão do ministério, que 
deverá ser fornecida pela contratante. A placa deverá ser instalada em posição de 
destaque no canteiro de obra, devendo a sua localização ser, previamente, aprovada 
pela fiscalização. 

 
3.1.2 Capina e limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial). 
 
O serviço de limpeza do terreno compreenderá capina de vegetação rasteira e 

remoção de todo resíduo gerado, de forma a deixar limpa a área da obra, isento de raízes 
e tocos de árvores, bem como material orgânico que possam comprometer os serviços 
de fundações. 

 Ferramentas: foice, enxada, rastelo, carrinho de mão ou cesto. 
 

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - 
Medidas de proteção contra quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950). 

 
3.1.3 Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada, não incluso mobiliário, af_04/2016. 
 
A instalação do canteiro compreende a construção e manutenção dos 

escritórios, oficinas e respectivas máquinas e ferramentas, almoxarifado geral e de 
peças, e quaisquer outras instalações e serviços, que venham a ser necessárias para o 
bom andamento da obra, quais sejam: 

Acampamento: compreende a construção e manutenção de todas as instalações 
que venham a ser necessária ao pessoal da obra e ao bom andamento dos serviços; 

Serviços: compreende a instalação e manutenção das redes de luz e força; 
Escritório: oficinas e depósitos para uso da CONTRATADA; 
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Deverá ser executado em madeira, com cobertura em telha de fibrocimento 
6mm, piso em pinho 3a, portas externas em madeira almofadada, portas internas em 
madeira lisa, janelas em ferro e vidro. 

 
NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 -
Medidas de proteção contra quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950) 
NBR12284 - Áreas de vivência em canteiros de obras (Mês/Ano: 09/1991) 

 
3.1.4 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018. 
 
Alinhamento – consistirá em fixar a obra no terreno de acordo com plantas de 

locação de pilares, sendo a contratada responsável exclusivamente por quaisquer erros 
de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demolição e reconstrução 
dos serviços considerados imperfeitos pela fiscalização. 

A locação deverá ser global, sobre um ou mais quadros de madeira que envolva 
o perímetro da obra, as tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas e 
fixadas de modo a resistir à tensão dos fios, sem oscilar e sem sair da posição. 

A locação será feita por instrumentos topográficos. A marcação das fundações 
será feita pelo eixo das paredes, pilares, colunas, usando-se quadros de maneiras em 
que são assinaladas e numeradas as projeções dos referidos eixos das colunas ou 
pilares. 

Uma vez feita à locação da obra, será solicitada a presença da fiscalização para 
confrontação com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta verificação estará 
sujeito à rejeição. 

Serão resolvidas pela fiscalização quaisquer dúvidas que surjam na locação em 
consequência de diferença de dimensões no terreno ou outras causas. 

 
NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 
NBR 14645 - Estabelece os requisitos exigíveis para a locação e o controle dimensional 
da obra, com as anotações de todas as alterações ocorridas no transcorrer da obra, e 
indica os procedimentos para se chegar ao projeto executado, a partir de um projeto 
executivo. 
 

3.1.5 Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x. 
 Deverão ser instalados tapumes de chapa de madeira compensada, em torno da 
obra, os quais deverão estar devidamente estruturados, de forma a proporcionar 
vedação e proteção, atendendo às normas vigentes. 
 
NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
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3.2 MOVIMENTO DE TERRA 
 
3.2.1 Escavação manual em solo-prof. ate 1,50 m – baldrames. 
A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto estrutural e às 

necessidades do terreno. Não poderão oferecer riscos aos operários, a propriedade ou a 
ambos. Em profundidades até 1,50 metros as paredes serão escoradas, para garantir a 
segurança. 

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e compactados 
antes do lançamento das fundações. 

O material escavado será depositado ao lado das valas guardando distância 
conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento posterior nos 
reaterro. 

Os materiais inadequados para reaterro deverão ser transportados a local de 
“bota-fora” indicado pela fiscalização.     

Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser 
mantidos secos se houver incidência de água, a mesma deverá ser retirada e 
encaminhada para a rede de drenagem natural da região, a fim de evitar o alagamento 
das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

 
NBR-9061/1985 - Segurança de escavação a céu aberto 
NR 18 – Legislação de segurança no trabalho. 

 
 

3.3 INFRA ESTRUTURA  
3.3.1 Estaca a trado (broca) d=25cm c/concreto fck=15mpa+20kg aço3/8” / m3 

moldada in-loco. 

 

Executadas conforme gabarito e formas das cabeceiras e executadas atingindo 
a cota demonstrada em detalhe em projeto. Sua armadura deve permanecer cerca de 
0,40m acima do solo de modo a receber a concretagem das alas e cabeceiras. Após a 
execução, os topos das estacas devem permanecer com os arranques expostos prontos 
para receber o concreto, sendo feito pelo contratado relatório fotográfico demonstrando 
o mesmo. 

 
3.3.2 Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo 

impermeabilizante. 
 
Lastro em concreto estrutural para as bases das sapatas, incluindo preparo, 

tendo espessura de 3,0 cm, terá a função de nivelar o fundo da cava e proteger as 
armaduras contra os materiais minerais e oxidantes provenientes do solo. O traço a ser 
utilizado deve ser elaborado pelo técnico responsável pela execução da obra 
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(engenheiro civil e/ou arquiteto), e deve ser seguido com rigoroso controle de dosagem, 
dos materiais. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.3.3 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x. 
 
Serão confeccionadas em tábuas de madeira de no mínimo 20mm de espessura, 

de boa procedência. Este serviço deverá ser executado por profissional carpinteiro de 
formas, e as peças deverão estar planas para garantir o afastamento da armadura e a 
espessura do revestimento. As formas devem ser cortadas e pré- montadas no chão, de 
modo que facilite a sua montagem in loco com mais segurança. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.3.4 Armação de aço CA-60 diam. 5.0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) 

/ dobra / colocação. 
 
O aço a ser empregado será do tipo CA60, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 

3.3.5 Armação aço ca-50, diam. 8.0 mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / 
dobra / colocação. 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
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3.3.6 Armação aço ca-50, diam. 10.0 mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / 

dobra / colocação. 
 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 

3.3.7 Armação aço ca-50, diam. 12.5 mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / 
dobra / colocação. 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 

3.3.8 Armação aço ca-50, diam. 20.0 mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / 
dobra / colocação. 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 
3.3.9 Concreto Fck=25 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento. 
 
Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao Fck de 25,0 Mpa, com 

fator água – cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de 
ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, 
nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas 
técnicas. 
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O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em 
betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento 
serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas 
formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto 
quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida 
após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, 
bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e 
consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de 
padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o Fck 
estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.3.10 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações. 
 
Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para 

a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com 
o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência 
deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo de 
execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.3.11 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas 

demãos. 
 
A impermeabilização da viga baldrame será executada em dias secos, com tinta 

betuminosa (asfáltica) impermeabilizante, em duas demãos, sendo uma demão para 
penetração e uma demão para complementação, aplicadas com broxa sobre toda a 
extensão das faces superiores e laterais, completamente secas e limpas. A segunda 
demão deverá ser aplicada após a secagem completa da primeira demão, com período 
indicado na recomendação do fabricante. 
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NBR 9575/2003 Impermeabilização - Seleção e projeto 
 

3.4 SUPER ESTRUTURA 
 
3.4.1  Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira 

serrada, e=25 mm. af_12/2015 
 
Serão confeccionadas em tábuas de madeira de no mínimo 25mm de espessura, 

de boa procedência. Este serviço deverá ser executado por profissional carpinteiro de 
formas, e as peças deverão estar planas para garantir o afastamento da armadura e a 
espessura do revestimento. As formas devem ser cortadas e pré- montadas no chão, de 
modo que facilite a sua montagem in loco com mais segurança. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 
 

3.4.2 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. 
af_12/2015 

 
Serão confeccionadas em tábuas de madeira de no mínimo 25mm de espessura, 

de boa procedência. Este serviço deverá ser executado por profissional carpinteiro de 
formas, e as peças deverão estar planas para garantir o afastamento da armadura e a 
espessura do revestimento. As formas devem ser cortadas e pré- montadas no chão, de 
modo que facilite a sua montagem in loco com mais segurança. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.4.3 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - 
montagem. af_12/2015 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA60, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
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NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 

3.4.4 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - 
montagem. af_12/2015 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 
 

3.4.5 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - 
montagem. af_12/2015 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 
3.4.6 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 

armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - 
montagem. af_12/2015 

O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 
disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 

3.4.7 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - 
montagem. af_12/2015 

 



 

 

  

 

 

  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI  -  RO 

 

Pag. 12 

 

O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 
disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
 

3.4.8 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 20.0 mm - 
montagem. af_12/2015 

 
O aço a ser empregado será do tipo CA50, colocados de acordo com as 

disposições previstas em projeto. Não poderão ter evidências de oxidação e as emendas 
e transpasses obedecerão às recomendações de norma técnicas (NRB 6118 de 2003). 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 

 
3.4.9 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento. 
 
Deverá ter resistência a compressão igual ou superior ao Fck de 25,0 Mpa, com 

fator água – cimento igual ou inferior a 0,50 a resistência deverá ser verificada através de 
ensaios laboratoriais, especialmente pelo critério do rompimento de corpos de provas, 
nos prazos definidos para estes tipos de verificação, conforme recomenda as normas 
técnicas. 

O concreto a ser empregado será confeccionado na obra, preparada em 
betoneiras, elétricas, e com apurado controle tecnológico, o transporte e o lançamento 
serão em camada e vibrada mecanicamente, sendo inaceitável o uso de pancadas nas 
formas. Atenção especial deve ser dada às juntas de concretagem e de dilatação. 

A contratada obriga-se a ter o devido cuidado com a vibração do concreto 
quando da execução da concretagem evitando a segregação de seus agregados. 

A aplicação do concreto em qualquer elemento estrutural somente será admitida 
após a conferência criteriosa da correta disposição e dimensões de formas e armaduras, 
bem como a liberação do concreto após o ensaio de abatimento (slump-test). 

A qualidade da execução é de responsabilidade da contratada e 
consequentemente do seu responsável técnico, a dosagem do concreto com o uso de 
padiolas e/ou latas de 18 litros, deve seguir um controle rigoroso para se atingir o Fck 
estabelecido pelo projeto estrutural e planilha orçamentária. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
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NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.4.10 Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas. 
 
Poderão ser utilizados, carrinhos de mão e ou bombeamento, atentando-se para 

a resistência conforme o projeto estrutural, devido ao longo tempo de concretagem com 
o uso de equipamentos comuns, o concreto pode perder resistência em decorrência 
deste tempo, o técnico responsável pela execução deverá avaliar e viabilizar este tipo de 
execução com uso de aditivos retardantes e ou um traço específico para tal. 

 
NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento 
NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação 
NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado 
NBR 7211 - Agregados para Concreto 

 
3.5 ALVENARIA 

 
3.5.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em 

argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm 
Serão executadas com tijolos cerâmicos de ½ vez, em dimensões (09x14x19) cm, 

cozidos, conforme previsto em planilha orçamentária, observando os devidos cuidados 
em relação ao prumo, alinhamento e espessura do ajuntamento com a argamassa na 
espessura de 10,00 centímetros e rebaixados a ponta de colher para facilitar a perfeita 
aderência dos revestimentos. 

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação, para que o 
mesmo não venha a absorver a água da argamassa ocasionando queda da resistência da 
mesma. 

Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 1:4, a 
base de cimento e areia. 

 
NBR-8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. 
 

3.5.2 Cobogo cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com 
argamassa traço 1:4 de cimento e areia 

Para execução de elementos vazados, serão utilizados os traços de argamassa T4 
(1:4 de cimento e Areia), com juntas de 1,0 cm. 

Nos casos de elementos vazados com formas irregulares, a argamassa de 
assentamento deverá ser colocada apenas nos pontos de contato. 

As juntas de ligação entre os elementos vazados e a parede deverão ser 
uniformes e ter espessura de 1,0 cm. 
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Os elementos vazados serão assentados como alvenarias convencionais. No 
assentamento de apenas um elemento vazado em abertura de parede, deverá ser 
estendida uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, nas laterais e na 
parte superior do elemento. A seguir, o cobogó deverá ser encaixado na abertura 
observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa, seu alinhamento 
horizontal e vertical com a parede. 

Nos fechamentos que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser 
assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço 
determinado no projeto. 

Antes de ser iniciado o assentamento, deverão ser previamente marcadas e 
niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de fiadas. O 
assentamento será iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-se o elemento 
vazado sobre uma camada de argamassa previamente estendida. 

Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que servirá 
como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

Se a espessura do elemento vazado não coincidir com a da parede, o mesmo 
deverá ser alinhado por uma das faces (interna ou externa) ou pelo eixo da parede, 
sendo que tais alinhamentos serão feitos de acordo com as indicações detalhadas no 
projeto. 

Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. 
 

3.6 COBERTURA 

 

3.6.1 Fabricação e instalação de tesouras inteira em aço, metálica, vão de 12 m: 
Será executada estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, 

fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as 
colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura 
de acabamento. 

 
- Chapa 13 
- Barra lisa ou mecânica 5/16” 
- Cantoneira de 2” por 1 ¼ (L) 
- Aplicação de zarcão em toda estrutura metálica 
- Estrutura metálica soldada, com eficiência mecânica; 
 
As ligações entre os elementos da treliça, que são as montantes, as diagonais e 

os banzos (superior e inferior), estão dispostas no projeto, e devem assegurar a 
transmissão de esforços entre os elementos de forma a garantir a eficiência da treliça 
como elemento estrutural.  

São utilizadas nas ligações chapas e solda filete, dimensionadas de acordo com 
as barras que se unem nos nós. 
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Com travamento por ferros redondos dos tirantes terão diâmetro de 1/2” para os 

contraventamentos. 
O contraventamento é importante para estruturas metálicas independente de seu 

porte, pois ele será responsável pela rigidez do edifício que será submetido à ações 
horizontais e verticais. Principalmente durante o processo de montagem da estrutura. 

A execução de contraventamento na estrutura se torna importante devido à 
necessidade de limitar os deslocamentos da estrutura, para restringir ou até mesmo 
inibir os efeitos de segunda ordem, e também devido a necessidade da absorção de 
ações de vento para a qual a estrutura principal não está habilitada. 

O contraventamento horizontal se encontra no plano das terças das tesouras, 
servem para distribuir as cargas provenientes da ação do vento levando-as para as 
colunas de sustentação, conforme indicado no projeto estrutural. 

 
3.6.2 Trama de aço 
Será executada trama de aço composta por terças de perfil U, para telhado de 

até duas águas para recebimento de telha, incluso transporte vertical. 
As terças são estruturas que possuem como objetivo suportar e resistir aos 

esforços causados pelas telhas e transmiti-los para os nós das treliças. 
Complementarmente ajudam no travamento lateral das treliças (tesouras) e até no 
enrijecimento da estrutura.  

As terças deveram estar apoiadas nos nós da treliça de forma centralizada e 
espaçadas de forma a se comportar como apoio para as telhas.  

O perfil da terça deve suportar os esforços do tipo de telha adotada no projeto. 
 
3.6.3 Telhamento com telha metálica:  
Serão utilizadas telhas do tipo metálica, sendo de primeira qualidade, sobre 

terças metálicas fixados em estrutura metálica. Aplicação de telha metálicas, apoiados 
em estrutura metálica de telhado. As fixações com a estrutura metálica do telhado 
devem ser feitas conforme descritas na sequência de execução. Os encontros com 
empenas e fechamentos verticais em alvenaria, devem receber rufos ou calhas 
metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos de telhado com 
planos horizontais deverão receber calhas coletoras, conforme especificação. 

Largura útil: 1.000 mm Espessura: 0,5 mm Comprimento: Conforme projeto 
As telhas são do tipo ondulada. 
 

3.6.4  Subcobertura com manta plástica 
Para a redução térmica e acústica de forma prática e eficaz. Aplica-se a manta 

entre a telha e a terça metálica. De forma que fique bem esticada, para que não formem 
“barrigas” entre as estruturas. 

A manta térmica de subcobertura em polietileno expandido, é uma soluções para 
a proteção de sua cobertura, com os benefícios: 
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- Proteção térmica com redução da temperatura interna. 
- Isolamento acústico com diminuição considerável do ruído, principalmente em 

telhas de zinco ou galvanizadas. 
- Retêm o calor do inverno 
- Protege contra a condensação no teto 
- Proteção contra goteiras e possíveis vazamentos. 
 
Espessura de 2 mm. 

 
3.6.5  Cumeeira 

A cumeeira é um acessório utilizado para acabamento superior, utilizado nas 
áreas de convergência dos telhados.  

Deve ser fixada com a utilização de rejunte próprio ou argamassa colante, com a 
parte do rebaixo sempre voltado para a área de predominância de ventos fortes.  

A sobreposição de cumeeiras varia de acordo com o fabricante. É muito 
importante que no emboçamento a argamassa fique chanfrada para dentro e protegida 
pela telha de cumeeira, o que significa que a massa não deve ficar exposta às 
intempéries. Para melhorar este acabamento, sugerimos adicionar à argamassa o 
pigmento disponível nas cores das telhas, caso o material já não seja colorido. 

 
3.6.6  Rufo  
Rufo em chapa de aço galvanizada número 24. 

Será executado rufo externo em chapa de aço galvanizado Nº24, desenvolvimento 33 cm.  
Fixar as chapas de aço nas telhas e platibandas.  
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, até o 
encontro com a pingadeira de concreto, conforme especificação e detalhamento de 
projeto. 
 

3.6.7 Calha  
Calha em chapa de aço galvanizada número 24. 
 
3.6.8 Forro em PVC largura de 10cm, incluso entarugamento de madeira. 
 

 Materiais: Os painéis serão constituídos de laminas ou réguas de cloreto de 
polivinila, em sistema de extrusão contínua e auto-extinguível. As réguas se apresentam 
em cores e dimensões variadas e são encontradas em parede simples e parede dupla. 
As réguas de PVC rígido para forro serão de procedência conhecida e idônea, uniformes 
em cor e dimensões, de conformidade com as especificações de projeto e normas da 
ABNT ISO 9001. Serão resistentes a agentes químicos, resistentes ao fogo e inalteráveis 
à corrosão, isentas de quaisquer defeitos. Armazenamento: As peças deverão ser 
recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local seco, protegido e sem 
contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras 
condições prejudiciais.  
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 Processo Executivo: Onde indicado no projeto arquitetônico será colocado forro 
de PVC, cor branco, em réguas de 20 cm. A fixação será objeto de detalhamento em 
projeto executivo, a ser elaborado pela EMPREITEIRA em tempo hábil, de modo que se 
permita sua análise e aprovação, antes da execução. O forro é constituído pelos 
seguintes elementos básicos, a saber: - réguas ou painéis; - estrutura de sustentação; - 
fitas ou tirantes de sustentação; - pinos de cravação ou buchas de fixação. 
O detalhamento referido deverá conter todas as informações relevantes para a análise, 
tais como:  
- perfis de fixação das lâminas: material e sistema de fixação (longarinas/transversinas); 
- lâmina e/ou painéis: material, acabamento e fixação;  
- sistema de sustentação: tirantes, fitas e pinos de sustentação, buchas, parafusos; - 
arremate: perfis, material, acabamento;  
- concordância: com pilares, vigas, difusores, luminárias;  
- tratamento acústico ou térmico: material, acabamento.  
 
 O forro de PVC será assentado sob estrutura em madeira, pendural e estirante 
com espaçamento de 1,50cm e entarugamento a cada 0,50cm, fixadas entre. A fixação 
das réguas na estrutura de sustentação será realizada conforme as recomendações do 
fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos. Os parafusos serão galvanizados 
ou em aço inoxidável.  
O atiramento de arame de aço galvanizado e regulador com mola (tipo borboleta), para 
permitir o perfeito nivelamento da estrutura do forro. Serão previstas juntas de dilatação 
junto aos pilares, colunas, paredes e divisórias, empregando perfis de arremate para um 
perfeito acabamento.  
 O nivelamento da estrutura de sustentação será rigoroso e o alinhamento das 
réguas ou painéis será tomado a cada fiada instalada. Recebimento: Todas as etapas do 
processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com 
as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item. 
NBR14371 - Forros de PVC rígido para instalação em obra - Procedimento (Mês/Ano: 
09/1999)  
NBR14285 - Perfil de PVC rígido para forros - Requisitos (Mês/Ano: 03/1999) 

3.7 REVESTIMENTO DE PISO 

 
3.7.1 Contra piso/lastro de concreto não-estrutural, e=5cm, preparo com 

betoneira. 
 
Todos os pisos deverão ser aplicados um lastro em concreto simples com 

espessura de 5cm. A camada do lastro de concreto se fará em concreto magro simples, 
a base de cimento/areia grossa/brita 1/brita 2. O concreto deve ser obtido pelo processo 
de amassamento mecânico, com fator água/cimento menor que 0,5. 
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NBR12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - 
Procedimento (Mês/Ano: 08/2006) 
NBR 07211 – Agregado para concreto 
NBR 07215 – Cimento Portland – determinação da resistência á compressão  
NBR 07583 – Execução de pavimentos de concreto simples por meio mecânico 
NBR 09781 – Peças de concreto para pavimentação 
NBR 09935 – Agregados 
NBR 11580 - Cimento Portland – determinação de água da pasta de consistência normal 
NBR 11581 - Cimento Portland – determinação dos tempos de pega 
NBR 12317 – Verificação de desempenho de aditivos para concretos 
NBR 12654 – Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
NBR 12815 – Concreto endurecido – determinação do coeficiente de dilatação térmica 
linear 

3.8 REVESTIMENTOS DE PAREDES  

 
3.8.1 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria 

de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa. 
 
Todos os painéis de alvenaria terão suas superfícies chapiscadas, no mínimo, 48 

horas antes da aplicação da argamassa. O chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), 
medida volumétrica, deverá ter consistência adequada a uma boa fixação e os painéis 
abundantemente molhados antes da aplicação do mesmo. 

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, 
aprumados, alinhados e nivelado, as arestas serão arredondadas. 

 
NBR - 7200 Revestimento de paredes o tetos com argamassa materiais, preparo ,                  

aplicação e manutenção. 
 
3.8.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 
paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 25mm, com execução de 
taliscas. af_06/2014 

 
Argamassa traço 1:2:8 (cal e areia fina peneirada),  
Os rebocos serão iniciados após a completa pega do chapisco, cuja superfície 

será limpa, expurgada de partes soltas e suficientemente molhadas. 
Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira, 

deverão apresentar aspectos uniformes, com parâmetros perfeitamente planos, não 
sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 

A espessura do reboco não ultrapassará 50 milímetros. 
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A argamassa para o reboco paulista (massa única) será na proporção 1:2:8, a 
base de cimento e areia fina, preferencialmente se utilizara cal em pasta. 

As superfícies a serem revestidas, com exceção daqueles que irão receber 
elementos cerâmicos, levarão reboco paulista (massa única). 
 

NBR - 7200 Revestimento de paredes e o teto com argamassa materiais, preparo, 
aplicação e manutenção. 

3.9 PINTURA 

 
3.9.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. 
 
Todas as superfícies a emassar serão removidas, limpas e preparadas para o 

tipo de emassamento a que se destinem.  
Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a serem emassadas, 

tomando-se precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de 
emassamento, até que a massa seque inteiramente.  

As superfícies só poderão ser emassadas quando perfeitamente enxutas e 
seladas.  

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

Igual cuidado deverá haver entre as demãos de tinta, sendo, pelo menos de 48 
horas, nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serão 
suspensos em tempo de chuva. 

 
NBR 11702:2011- Tintas para construção civil - Tintas para edificações não industriais - 
Classificação 

 
3.9.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 

demãos. 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e definitivamente secas e 

curadas, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destina. 
As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 
As tintas a serem empregadas serão de primeira qualidade e deverão ser usadas 

nas cores originais de fábrica, devendo ser evitado misturas na obra, salvo autorização 
expressa do proprietário.  

Serão aplicadas duas demãos de tinta necessárias para um perfeito acabamento, 
deixando secar entre as demãos. 

 
NBR 15348 Tintas para construção civil. 
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3.10 HIDROSSANITÁRIOS 
 
Todos os serviços necessários para a execução da obra descrita deverão ser 

executados conforme o prescrito no Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de 
planejamento, nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas 
orientações dos fabricantes dos materiais. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

 
3.10.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 
fornecimento e instalação. 

 
Os serviços a executar compreendem desde a construção e instalação das 

tubulações de água, até a montagem das peças e aparelhos de utilização. 
Integram também os testes e ensaios a efetuar as instalações sob as vistas da 

FISCALIZAÇÃO e a expensas da CONTRATADA. 
Os materiais obedecerão às prescrições da ABNT supracitada em relação a 

tubulação. 
Serão empregadas canalizações de PVC rígido nos diâmetros DN 25mm e 32mm, 

soldáveis, de 1ª qualidade, bem como as conexões, apresentando no final dos ensaios 
perfeitas condições de estanqueidade. 

As instalações hidráulicas serão executadas em obediência às prescrições da 
norma supracitada nesta especificação, e ainda às seguintes recomendações: 

As tubulações correrão embutidas nas paredes, em rasgos abertos nas 
alvenarias, devidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:5. 

Quando aparentes, ficarão afixadas por abraçadeiras ou ganchos, a cada 1,20m, 
no máximo. 

O corte dos tubos será feito em seção reta para posterior abertura de roscas 
com tarraxas apropriadas. 

Não é permitidos a confecção de curvas ou deflexões nos tubos com uso de 
fogo. 

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexões terão suas 
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos. 
 
ABNT/ HIDRAULICO – TUBOS E CONEXÕES  
NBR-5648/2010Execução de instalações de tubos e conexões de PVC c/ junta soldável p/ 
sistemas prediais de água fria 
ABNT/ HIDRAULICO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NB-92 
NBR-5626Execução de instalações prediais de água fria 
 
3.10.2  Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e 
instalação. 
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 Conforme Item 10.1 
 
3.10.3  Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água fornecimento e instalação . 

As conexões a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 
indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas conexões soldáveis, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 

Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. As conexões devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexões terão suas 
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos. 
 
ABNT/ HIDRAULICO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR-5626Execução de instalações prediais de água fria 
NBR-5648/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC c/ junta soldável p/ 
sistemas prediais de água fria 
 
3.10.4 Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água fornecimento e instalação . 
 
 Conforme Item 10.3 
 
3.10.5 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 10.3 
 
3.10.6 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água 
fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 10.3 
 
3.10.7  Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e 
instalação 
 
 Conforme Item 10.3 
 
3.10.8  Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 10.3 
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3.10.9  Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 
 

Será instalado registro de gaveta DN 3/4”bruto latão conforme indicado em 
projeto, devendo ser obedecidas as especificações dos fabricantes referentes à 
instalação. Nos custos, deverão estar incluídos todos os materiais necessários, sejam: 
arruelas, parafusos, porcas, tirantes, juntas e outros. 

As conexões dos registros com o tubo deverão ser feitas de maneira compatível 
e com peças adequadas ao tipo de material dos tubos. 

Nas peças flangeadas verticais devem ser posicionadas de tal modo que os dois 
furos anexos inferiores fiquem no mesmo plano horizontal. Os flanges para uma 
derivação vertical deverão ficar rigorosamente em um plano horizontal. As porcas devem 
ficar completamente rosqueadas nos respectivos parafusos. 

 
ABNT/ HIDRAULICO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 10071/1994 Execução de instalações prediais registro de gaveta; 
NBR- 10072/1998 Execução de instalações prediais registro de gaveta; 
NBR- 5626 Instalações prediais de água fria; 
NBR- 5658  
Determinação das condições de funcionamento das peças de utilização de uma 
instalação predial de água fria. 
 
3.10.10 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água 
de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. 
af_06/2016 
 
 Conforme Item 10.9 
 
3.10.11 Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios (fornecimento e 
instalação). 
 

Transporte e manuseio 
Transporte com segurança da Caixa até o local de instalação, evitando impactos 

e quedas que possam danificá-la. Não arraste o produto sobre superfícies com 
imperfeições, detritos, entulhos ou pedras. 

 
Limpeza da caixa d’água em polietileno 

 
Antes de instalar a caixa é recomendável uma limpeza para eliminar qualquer 

tipo de sujeira do seu interior que possa alterar a qualidade da água. Utilize uma esponja 
macia com sabão neutro e água limpa. Nunca utilize produtos químicos ou materiais 
abrasivos, pois podem afetar o acabamento liso das paredes internas, responsável por 
evitar a proliferação de bactérias ou micro-organismos. 
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Local a ser implantado 
 
A Caixa d’água em polietileno deve ser instalada em local ventilado para evitar a 

condensação da umidade do ar nas paredes do produto. O local deve ser de fácil acesso 
para inspeção, manutenção e limpeza. Recomenda-se uma área livre em torno da Caixa 
de no mínimo 60cm. 
 

Assentamento da Caixa na base de instalação 
O assentamento da Caixa d’água em polietileno deverá ser sobre uma superfície 

horizontal plana, rígida e nivelada sem a presença de pedras, detritos ou pontas que 
posam danificar o produto. A base deve ser fabricada em concreto, em uma área 
superior à área do fundo da Caixa.O apoio deve ter resistência suficiente para suportar o 
peso da caixa d’água em polietileno cheia. No caso de instalação de mais de uma caixa, 
profissional responsável deverá ser consultado para ser realizar o dimensionamento 
necessário. 

 
Furações  
A caixa d’água em polietileno possui pontos específicos já preparados para a 

furação. Antes de iniciar este procedimento verifique os locais adequados na Caixa 
(painéis planos superiores e inferiores) e não faça perfurações fora dos locais indicados 
 
ABNT/ RESERVATÓRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 13210 Fabricação de reservatórios 
NBR- 5626 Execução de instalações de reservatórios 
 
  INSTALAÇÕES DE ESGOTO  
 
3.10.12 Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

 
Tubo PVC rígido p/ esgoto - fornecimento e instalação 
Deverá ser utilizada tubulação de PVC, atendendo as pressões de projeto, nos 

diâmetros DN 40mm e 100mm para esgoto. 
Os tubos deverão ser fabricados e dimensionados conforme as normas 

vigentes. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento útil de 6m. 
As conexões deverão atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o 

fornecimento feito por peça. 
As instalações sanitárias para esgotos serão executadas em obediência às 

prescrições da NBR, projeto e execução seguem às seguintes recomendações: 
Todas as tubulações serão providas de peças ou dispositivos para efeito de 

inspeção e desobstrução, devidamente localizadas. 
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A montagem e encaixe das juntas serão feitos com toda cautela com material ou 
peças adequadas de modo a garantir a estanqueidade da junta ou ligação. 

Não é permitida a confecção de curvas ou deflexões nos tubos com uso de fogo. 
As canalizações de esgoto primário terão diâmetro mínimo de 100mm, 

obedecidas às prescrições da NB-19. 
Os despejos serão coletados pela rede coletora externa a ser instalada. 
Deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes quanto ao emprego 

dos diversos materiais. 
 
ABNT/ SANITÁRIO – TUBOS E CONEXÕES  
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
NB- 19 
 
3.10.13 TUBO PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
 
 Conforme Item 10.12 
 
3.10.14 Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
 

Conexões 
As conexões a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 

indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas conexões soldáveis, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 

Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. As conexões devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexões terão suas 
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
 
3.10.15 Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
 

 Conexões 
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As conexões a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 
indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas conexões soldáveis, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 

Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. As conexões devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexões terão suas 
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
 
 
3.10.16 Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
 

 Conexões 
As conexões a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 

indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas conexões soldáveis, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 

Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. As conexões devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexões terão suas 
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
 
3.10.17 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
 

 Conexões 
As conexões a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 

indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas conexões soldáveis, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 
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Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. As conexões devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

Durante os trabalhos de revestimentos, os tubos e conexões terão suas 
extremidades vedadas contra a penetração de corpos estranhos. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
 
 
3.10.18 Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada 
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 

 
Caixa sifonada PVC com grelha redonda branca - fornecimento e instalação. 
Aquisição de caixa sifonada com grelha de PVC deverá ser um material de boa 

qualidade, nas dimensões 150X185X75mm e localização indicada em projeto. 
A caixa sifonada tem um papel importante no sistema de instalação de esgoto 

predial: ela impede que os gases provenientes do esgoto primário passem para o esgoto 
secundário, contaminado as áreas habitadas da edificação. Contudo, uma caixa sifonada 
não trabalha sozinha, o sistema requer um ramal de ventilação. As caixas sifonadas 
possuem sifonagem, que cria um fecho hídrico (sifão) com 50mm de altura, vedando o 
sistema. Na instalação deverão ser tomados todos os cuidados para que não fique 
nenhum vazamento junto ao encaixe na tubulação de esgoto da construção. 

* O formato cilíndrico da caixa sifonada permite entradas por qualquer ângulo. 
* Existem caixas com 3, 5 ou 7 entradas.  
* Para esgoto secundário com diâmetro de saída DN 40; para esgoto primário 

com diâmetro de saída DN 50, com bolsa de dupla atuação. 
 
Instalação de caixa sifonada: 

Prepare o local da instalação para que esteja isento de materiais 
pontiagudos,como pontas de ferro,restos de concreto,pedras,etc. 

Passo 1:As aberturas para as tubulações de entrada das caixas são realizadas 
com serra copo no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma 
furadeira,lado a lado, em torno da circunferência interna. 

Passo 2:Faça o arremate final com uma lima meia-cana (rasqueta).Os furos não 
podem ser abertos através de pancadas de martelo ou uso de fogo sob risco de danificar 
o produto. 

Passo 3:Solde os tubos de esgoto provenientes dos aparelhos sanitários, 
comolavatório,ralo de chuveiro,banheira,nestasaberturas.Utilizeumadesivoplástico. 
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Passo 4:Posteriormente,instale a tubulação de saída da caixa,na qual pode-se 
optar tanto pela junta soldável,quanto pela junta elástica. 
 
ABNT/ SANITÁRIO – TUBOS E CAIXAS SINFONADAS 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
NB- 19 
 
3.10.19 Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 
1vez, dimensões externas 2,20x1,25x1,65m, com tampa em concreto armado com 
espessura  8cm revestida internamente com barra lisa. 
 

As fossas sépticas ou tanques sépticos são unidades cilíndricas ou prismáticas 
de seção retangular de fluxo horizontal para o tratamento de esgotos por processos de 
sedimentação, flotação e digestão. Será construída uma unidade de apenas um 
compartimento, em cuja zona superior deve ocorrer processos de sedimentação e de 
flotação e digestão da escuma, restando-se a zona inferior ao acúmulo e digestão do 
lodo sedimentado, nas dimensões: comprimento= 1,90m; largura= 1,10m; profundidade= 
1,40m. 

Terá seção retangular sendo dimensionada conforme a Norma 7.229/93: 
• Lastro de concreto, traço 1:2, 5:5, cimento, areia e brita: 
 - Concreto 1:2, 5:5 (9 MPa),c/ brita 1 e2, c/betoneira. 
• Alvenaria de tijolo cerâmico furado, com as seguintes características: 
- tijolos inteiros (14 x 09 x 19 cm). 
- espessura mínima de parede dos tijolos furados: 10 mm. 
- resistência à compressão mínima: 4,0 MPa. 
- absorção máxima de água: 15%. 
• Placas de cobertura e tampas de inspeção de concreto armado, pré-moldadas: 
- fôrmas de chapa compensada resinada, espessura 12mm. 
- armação com aço CA-50, conforme desenho. 
- concreto armado Fck 18 MPa. 
• Revestimento interno das paredes: 
- chapisco, traço 1:4, cimento e areia. 
- emboço, traço 1:4:5, cimento, cal e areia. 
• Cortinas de entrada e saída em tubos e conexões de PVC rígido reforçado, 

linha esgoto. 
• Tubos-guia para limpeza em PVC rígido reforçado Ø = 100mm, com tampão. 
 
Aplicações: 
- Em áreas externas, considerando as seguintes distâncias horizontais mínimas 

(a partir das faces externas), especificadas conforme a NBR 7229/93, devendo ser 
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confrontadas com a legislação ambiental pertinente, prevalecendo a condição mais 
restritiva: 

- 15,00m de poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza 
(manancial, sarjeta, córrego, reservatório, etc.) 

- 3,00m de construções, limites de terreno, sumidouros, ramal predial de água e 
árvores. 
 
ABNT/ SANITÁRIO – FOSSA  
NBR- 7229/1993 Projeto, construção e operação de sistema de tanques sépticos. 
 
3.10.20 Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 
1vez, diâmetro 1,30m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,50m e 
espessura  14cm 

 
A construção do sumidouro deve seguir as disposições da norma. Será 

construída uma unidade em alvenaria de tijolo furado ø1,30m e altura 5,00m, com tampa 
em concreto armado 1,40m e espessura 10cm conforme localização  indicada no projeto. 
O sumidouro deve possuir uma cobertura com laje de concreto, com tubo de inspeção.  

A construção de um sumidouro começa pela escavação da cavidade no local 
escolhido, a cerca de 3m da fossa séptica e num nível um pouco mais baixo, a fim de 
facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser 
80cm maior que a altura final do sumidouro. É recomendável que o diâmetro dos 
sumidouros com paredes de blocos de concreto não seja inferior a 1,5m para facilitar o 
assentamento. Para o assentamento dos tijolos será empregada argamassa com traço 
1:2:8, a base de cimento, cal e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais não 
devem receber argamassa de assentamento, para facilitar o escoamento dos efluentes.  

A laje ou tampa dos sumidouros pode ser feita com uma ou mais placas de 
concreto. 

As dimensões úteis referentes à largura e comprimento do sumidouro são 
medidas pelo lado de fora da parede de tijolos maciço. No fundo, deverá ser prevista 
uma camada de brita com 30cm; 

Utilizar manta permeável, entre a brita que reveste o sumidouro e o solo, com a 
finalidade de evitar que o solo venha a penetrar na camada de brita e diminuir a 
capacidade de infiltração. 

 
ABNT/ SANITÁRIO – SUMIDOURO 
NBR-13969/1997 Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição 
final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação 
 
3.10.21 Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 
19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - 
escavação e confecção. 
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As caixas de inspeção são recipientes que permitem a inspeção, limpeza e 
desobstrução das tubulações de esgoto antes da rede pública. Uma caixa deve ter 
superfície interna lisa e sem fissuras, fundo em declive para ajudar o esgoto a escorrer 
para o tubo de saída e seção circular com 60 cm de diâmetro ou retangular com lado de 
pelo menos 60cm. 

Além da cota, o projeto de instalação predial de esgoto deve prever a colocação 
de uma caixa a cada ramal que se juntar à rede. Além disso, as peças devem distar, no 
máximo, 25m entre si. Para facilitar a inspeção da rede, os reservatórios não podem 
estar escondidos sob o piso. Caso haja revestimento sobre a entrada, deverá ser feita 
uma sinalização do ponto de instalação da caixa. 

Será de alvenaria de tijolo furado revestida internamente com argamassa de 
cimento e areia (1:4), com cimento alisado a colher e com adição de aditivo 
impermeabilizante. Terá o fundo arrematado com areia calha de alvenaria, fazendo a 
concordância dos fluxos de entrada e saída, a fim de evitar deposição de detritos. 

Terão tampa de concreto pré-moldado e fundo de concreto 15MPa tipo C. As 
caixas de inspeção terão a formato quadrado na dimensão 60x60x60cm. 
 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 

 
 

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 
 
3.10.22 Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 
 

Conforme Item 10.25 
 
3.10.23 Luva simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 
 

Conforme Item 10.25 
 
 
3.10.24 Joelho 45 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 
 

Conforme Item 10.25 
 
 
3.10.25 Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais. af_12/2014 
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Deverá ser utilizada tubulação de PVC, atendendo as pressões de projeto, no diâmetro 
DN 100mm para água pluvial. Os tubos deverão ser fabricados e dimensionados 
conforme as normas vigentes. O fornecimento deverá ser em tubos com comprimento 
útil de 6 m. As conexões deverão atender aos mesmos critérios, dos tubos, sendo o 
fornecimento feito por peça. As instalações sanitárias para esgotos serão executadas 
em obediência às prescrições da NBR, projeto e execução seguem às seguintes 
recomendações: Todas as tubulações serão providas de peças ou dispositivos para 
efeito de inspeção e desobstrução, devidamente localizadas. A montagem e encaixe das 
juntas serão feitos com toda cautela com material ou peças adequadas de modo a 
garantir a estanqueidade da junta ou ligação. Não é permitida a confecção de curvas ou 
deflexões nos tubos com uso de fogo. As canalizações de esgoto primário terão 
diâmetro mínimo de 100 mm, obedecidas às prescrições da NB-19. Os despejos serão 
coletados pela rede coletora externa a ser instalada. Deverão ser observadas as 
recomendações dos fabricantes quanto ao emprego dos diversos materiais. 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação  
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário  
NB- 19 
 
3.10.26 Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 
19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - 
escavação e confecção. 
 
 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 
 
3.10.27 Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo 
esgotamento / escoramento 

 
A escavação manual das valas será feita de acordo com o projeto 

hidrossanitário e as necessidades do terreno.  Não poderão ocasionar danos à vida, a 
propriedade ou a ambos. Em profundidades ate 1,50 metros serão tabuladas ou 
protegidas com dispositivos adequados de contenção, não só para efeito de construção, 
como para segurança dos operários. 

Todas as cavas em solo residual terão seus leitos nivelados e apiloados antes 
da colocação das tubulações. 

O material escavado será depositado ao lado das cavas, valas e furos guardando 
distância conveniente da borda das mesmas, e com a finalidade de aproveitamento 
posterior nos reaterros. 

Os materiais inadequados para reaterro e aqueles excedentes deverão ser 
transportados a locais de “bota-fora” indicados pela FISCALIZAÇÃO. 
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Durante a execução dos trabalhos de escavação, as cavas e furos deverão ser 
mantidos secos. A água retirada deverá ser encaminhada para a rede de drenagem 
natural da região, a fim de evitar o alagamento das áreas vizinhas ao local de trabalho. 

Será adotado para segurança das escavações a Norma NBR-9061, que fixa as 
condições de segurança exigíveis a serem observadas na elaboração do projeto e 
execução de escavações de obras civis. 

 
3.10.28 Reaterro manual apiloado com soquete 
 

Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso 
adquirido em jazida, já considerando um acréscimo de 25% no volume do material 
adquirido, não considerando o transporte até o reaterro 

Consiste na recuperação de áreas escavadas, aproveitando o material para 
preenchimento dos espaços remanescentes após a colocação dos tubos. 

Os materiais imprestáveis ao reaproveitamento, a critério da fiscalização serão 
removidos e transportados para áreas a serem determinadas. 

Os reaterros serão executados em camadas sucessivas, com espessura máxima 
de 0,20m, molhadas e apiloadas manualmente com maço de 30,0kg. 

Após a conclusão do reaterro até a cota natural do terreno antes da escavação, 
deverá ser comprovado que o mesmo apresente condições perfeitamente estáveis, para 
não ocorrerem acomodações posteriores (recalques), em áreas internas das edificações. 

A fiscalização poderá exigir o emprego abundante de água sobre as áreas 
reaterradas e observar o comportamento de suas superfícies após 48 horas, antes de 
prosseguir com os serviços e obras. 
 
3.10.29 Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e 
instalação. af_12/2013 
 
 A bancada de mármore sintético com cuba integrada, será fixada na parede com 
parafusos e buchas, num suporte metálico de mão-francesa de aço com abas de 40 cm, 
com capacidade mínima de 70 kg, na cor branca. Na junção inserir massa plástica e 
rejunte epóxi branco. 
 
3.10.30 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e 
instalação. af_12/2013 
 

Os equipamentos a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 
indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas nas conexões com veda rosca, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 
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Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. Os equipamentos devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
ABNT. NBR 5626. Instalação predial de água fria. 
 
 
3.10.31 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013 
 

Os equipamentos a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 
indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas nas conexões com veda rosca, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 

Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. Os equipamentos devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
 
 
3.10.32 Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - 
fornecimento e instalação. af_12/2013 
 

Os equipamentos a serem utilizadas na instalação predial seguirão conforme 
indicação no projeto hidráulico, devendo ser obedecidas às especificações de cada 
fabricante de peças. Serão empregadas nas conexões com veda rosca, de 1ª qualidade 
apresentando no final dos ensaios perfeita condição de estanqueidade. 

Nos custos, deverão estar incluídos os materiais necessários, a saber: solução 
limpadora, lixa e adesivo plástico. Os equipamentos devem ser estocadas em local 
adequado, de modo a não sofrerem danos e/ou deformações. 

  
ABNT/ SANITÁRIO – CONEXÕES 
NBR- 5688/2010 Execução de instalações de tubos e conexões de PVC p/ sistemas 
prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação 
ABNT/ SANITÁRIO – INSTALAÇÕES PREDIAIS  
NBR- 8160 Execução de instalações prediais de esgoto sanitário 
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3.10.33  Poste de concreto armado pré-moldado 21x21cm para caixa d´água de 1000 
litros, comprimento de 5,20m, com cruzeta de apoio do assoalho de concreto armado de 
1,40m de diâmetro para a caixa d´água, fundação com sapata de concreto armado, 
fornecimento e instalação. 
 

 Poste de concreto armado fixado no solo com profundidade de 1,20m com 
sapata de concreto armado. 

 Poste de concreto armado com cruzeta; 
 Assoalho de concreto armado, do apoio da caixa d´água; 
 Escavação de 1,20m de profundidade; 
 Diâmetro da escavação de aproximadamente 0,70m; 
 Sapata de concreto armado para apoio do pilar. 

 

 
Foto ilustrativa - Modelo 
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3.11 INTSALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
Os materiais e equipamentos conforme definidos e que será objeto de aquisição 

e fornecimento, deverão possuir as características técnicas no mínimo equivalentes às 
especificadas: preferencialmente deverão ser de procedência nacional e fabricados em 
conformidade com as normas técnicas da ABNT em suas últimas revisões. Além disso, 
todos os materiais independentemente de suas dimensões deverão possuir a marca de 
identificação do fabricante, bem como, o código de referência do mesmo numa das 
seguintes formas, conforme o tipo de material, a saber: 

 
- fundida ou gravada, em letras maiúsculas legíveis; 
- etiqueta metálica, rebitada em chapa de alumínio polida ou equivalente, ou 

ainda, 
- etiqueta adesiva, indelével, resistente ao tempo e que apresente dificuldade de 

retirada. 
Igualmente, os materiais cujos componentes são fornecidos desmontados, 

esses deverão ser embalados em invólucros apropriados, visando evitar aquisições 
adicionais desnecessárias para cobrir eventuais perdas. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 9061. 
 
 ILUMINAÇÃO 
 
3.11.1 Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, sem lâmpada, fornecimento e 
instalação. af_11/2017. 

As luminárias serão para lâmpadas compactas do tipo spot simples (PLAFON-
SOBREPOR) base com soquete, aparente, com acabamento na cor branca gelo, 
capacidade para 1 lâmpada compacta, com soquete de porcelana reforçado, rosca E-27.  

As partes de aço deverão ter proteção contra corrosão, mediante pintura de 
acabamento a base de epóxi por processo eletrostático e recozimento em estufa, 
zincagem ou outro processo equivalente. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 

 
3.11.2 Lâmpada Led Bulbo, 50w Bivolt 6.500k 
 

As lâmpadas led de 50w 6.500k, previstas nessas instalações, serão do tipo 
bulbo cilíndrico, cor branca, rosca E-27. 
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A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5115. 
 
3.11.3 Luminária painel slim led quadrado sobrepor 12 w 6000k 
 

As luminária led de 12w previstas nessas instalações. 
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 

exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5115. 
 
3.11.4 Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - fornecimento e 
instalação. 
 

Caixa de ligação 
As caixas previstas para interligação dos eletrodutos será do tipo retangular, de 

dimensões 4"x 2", profundidade 2”, PVC preto ou amarelo, entradas plugadas de 3/4". 
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 

exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 
 
3.11.5 Caixa retangular 4" x 4" média, PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
 

Caixa de ligação 
As caixas previstas para interligação dos eletrodutos será do tipo retangular, de 

dimensões 4"x 4", profundidade 2”, PVC preto ou amarelo, entradas plugadas de 3/4". 
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 

exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 
 

 
3.11.6 Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. 

Todas as tomadas deverão ser do tipo padrão brasileiro de 3 (três) pinos. A 
localização e altura das tomadas por ambiente serão definidas no projeto elétrico. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 
 
3.11.7 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
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Condutores de cobre 1,5mm², 2,5 mm² e 16 mm² 
 

Os condutores serão todos de cobre, do tipo flexível fabricados com isolamento 
termoplástico de composto de cloreto de polivinila (PVC) para 750 Vca e 1 KV, 
encordoamento classe 5, de características não propagantes e auto extinção ao fogo, 
fornecidos acondicionado em rolos, equivalente aos seguintes tipos de referência 
FICAP: 

- Cabo NOFLAM ANTICHAMA, tipo BWF 450/750Vca para interligação dos 
circuitos alimentadores em tubulações embutidas no teto ou parede. 

- Cabo FITER FLEX 0,6/1KV para os circuitos alimentadores em tubulações 
subterrâneas.  

Preferencialmente os condutores deverão obedecer as seguintes identificações 
de cores: 

-cor azul claro – para o condutor neutro; 
-cor verde – para o condutor terra; 
-cor vermelha ou preta – para os condutores fases; 
-cor branca – retornos simples; 
-cor cinza ou amarela – retornos paralelos. 
Os condutores de cobre serão fabricados de acordo com a norma NBR-6251 

(isolação e cobertura) e NBR NM 280 (condutor) da ABNT. 
 
3.11.8 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 11.7 
 
3.11.9 Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 0,6/1kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 11.7 
 
 
3.11.10 Disjuntor monopolar tipo DIN de 10 A - fornecimento e instalação. 

 
Disjuntores 

 
Os disjuntores definidos serão da linha DIN, os disjuntores gerais de proteção 

serão do tipo fixação por meio de parafusos, pela parte posterior. 
A fim de que as condições ambientais não influenciem no tempo de abertura dos 

disjuntores, os mesmos deverão ter os disparadores, relés e demais componentes 
calibrados para operar com temperatura de até 45º e umidade relativa do ar até 90%. 
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Cuidados deverão ser observados quando da instalação de terminais nos 
disjuntores, de modo que não haja deslocamento dos condutores e que não ocorra 
diminuição da isolação, sejam nos terminais, ou seja, nos condutores.  

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 
 
3.11.11 Disjuntor monopolar tipo DIN de 20 A - fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 11.10 
 
3.11.12 Disjuntor tripolar tipo DIN de 40 A - fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 11.10 
 
3.11.13 DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão 
de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka. 
 
 Conforme Item 11.10 
 
3.11.14 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector. 

 
Haste de aterramento 
As hastes de aterramento definidas para estas instalações serão do tipo 

copperweld, núcleo de aço (SAE 1020) e capa de cobre eletrolítico, 5/8 x 3,00m, com 
conector. Espessura da camada de cobre igual a 254μ. Em qualquer época do ano o 
aterramento não deverá ultrapassar o valor de 10 OHMS. 

As conexões das malhas de aterramento deverão ser feitas por conectores.  
A malha de aterramento deverá ser constituída por cabo nu, com espaçamento 

conforme projeto. 
A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 

exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 

 
  

3.11.15 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação 
 
 

Eletrodutos 
As tubulações definidas serão todas constituídas de dutos de pvc rígido, cor 

preta, roscáveis e nos diâmetros indicados em planta baixa, não podendo apresentar 
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irregularidade; e ter a marca bem como o diâmetro e fabricante marcados no mesmo; 
paralelamente, as curvas e luvas também serão de pvc rígido, de diâmetro compatíveis 
com as tubulações conexas. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 
 
3.11.16 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação 
 
 Conforme Item 11.15 
 
3.11.17 Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. 
 
 Conforme Item 11.15 
 
3.11.18 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, 
fornecimento e instalação. 
 

Os quadros serão do tipo de embutir, em chapa de aço com espessura mínima 
nº 16 (MSG), com grau de proteção IP 54. Deverão ser executados em estrutura 
autoportante, obedecendo ao diagrama unifilar e especificações do projeto, com 
profundidade suficiente para a entrada e saída dos cabos do quadro através de 
eletrodutos em PVC rígido. 

Os quadros deverão ter espelhos metálicos ou de acrílico, a fim de evitar o 
contato acidental com a parte energizada. 

Todos os quadros deverão ter, além do barramento neutro, o barramento de 
terra. 

Os barramentos dos quadros deverão ser em cobre eletrolítico com teor de 
pureza 97%. 

Na parte interna da tampa dos quadros deverá constar o resumo de cargas, 
diagrama unifilar e número de circuitos. 

Para identificação nos quadros, os condutores deverão ser identificados com 
anilhas plásticas. 

A execução das instalações elétricas deverá ser elaborada atendendo as 
exigências do memorial e do projeto, do Regulamento de Instalações Consumidoras da 
Concessionária e das normas da ABNT NBR 5410. 
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3.11.19 Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e acessórios. 
 

Entrada de energia 
Será utilizado poste padrão da concessionária para alimentação da entrada de 

energia, está estabelecida de acordo com cálculo de demanda. Este deverá ser 
composto por itens mencionados na composição de custo. 

Todos os materiais indicados serão instalados de acordo com as normas NBR-
5410 da ABNT e NTC-01 da concessionária. O quantitativo dos materiais utilizados segue 
vide planilha (composição de custo).   

3.12 DIVERSOS 

 
3.12.1 Letra caixa em inox alt. 40 cm, fornecimento e instalação. 
As letras a serem feita em inox, sendo 40 cm altura e 4 cm de espessura, são as 

seguintes: 
 “FEIRA MUNICIPAL DE CABIXI“ 
 
3.12.2 Limpeza final da obra. 
 
Será removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, 

cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. 
Todos os elementos de alvenaria, pisos e outros serão limpos e cuidadosamente 
lavados de modo a não danificar outras partes da obra por estes serviços de limpeza. 
Haverá especial cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa 
endurecida das superfícies. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente 
removidos, principalmente na estrutura metálica. Será vedado o uso de ácido para 
remoção de manchas, o que deverá ser feito por outros meios que não venham a atacar 
os materiais, melhor ainda será que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto 
os materiais que as provoquem ainda estejam úmidos. 

 
NR-6: Equipamento de Proteção Individual 
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4.0 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAL 
 
Todos os materiais necessários para a execução da obra deverão obedecer às 

normas da ABNT. 
 

5.0 ENTREGA DA OBRA 
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas 

as instalações e equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente 
testados. 

A obra deverá estar de acordo com a NBR 9050, no que diz respeito a rampas, 
corredores, portas e sanitários, destinados à acessibilidade de Pessoas Portadoras de 
Deficiência. 

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da 
comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. Será, 
então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, 
da Lei Nº 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun 94), onde deverão 
constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

 
6.0 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 
Todas as imperfeições decorrentes da obra – por exemplo: área cimentada, 

áreas verdes, redes de energia, redes hidráulicas – deverão ser corrigidas pela 
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 

 
 
 

 
CABIXI-RO , 10 de fevereiro de 2020. 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Responsável técnico 

Henrry Hattori 
Eng. Civil CREA/RO 9825/D-MS 

 
 



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL FONTES : SINAPI/PCN/MAIO/2019 

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02 SINAPI/JULHO/2018

LOCAL : CABIXI/RO COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ÁREA   : 360,00 m² COTAÇÕES

BDI : 24,52% DESONERADO

MAT MO TOTAL MAT MO TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. m² 6,00        287,66            34,42         322,08                          1.725,96                          206,52                       1.932,48 

1.2 73859/2 Capina e limpeza manual do terreno m² 360,00            0,32              0,92             1,24                             115,20                          331,20                          446,40 

1.3 Comp. Custo
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada.

m² 9,00        203,26            39,81         243,07                          1.829,31                          358,29                       2.187,60 

1.4 99059
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018

m 84,00          15,63            15,05           30,68                          1.312,92                      1.264,20                       2.577,12 

1.5 74220/1
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x

m² 126,00          25,75            23,94           49,69                          3.244,50                      3.016,44                       6.260,94 

8.227,89 5.176,65 13.404,54

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³ 16,34          18,74            42,97           61,71                             306,21                          702,13                       1.008,34 
306,21 702,13 1.008,34

3.0 INFRA ESTRUTURA

3.1 98229
Estaca broca de concreto, diãmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, 
escavação manual com trado concha, não armada. af_03/2018

m 30,00          42,90 26,98 69,88                          1.287,00                          809,40                       2.096,40 

3.2 95240
Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e 
adensamento. af_07_2016

m² 15,99            9,89              4,04           13,93                             158,14                            64,60                          222,74 

3.3 96536 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x m² 99,03          19,32            19,42           38,74                          1.913,26                      1.923,16                       3.836,42 

3.4 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 
mm - montagem. af_12/2015

kg 126,36            8,34              4,85           13,19                          1.053,84                          612,85                       1.666,69 

3.5 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 
mm - montagem. af_12/2015

kg 53,20            8,96              2,39           11,35                             476,67                          127,15                          603,82 

3.6 92778
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 
mm - montagem. af_12/2015

kg 516,42            7,55              1,72             9,27                          3.898,97                          888,24                       4.787,21 

3.7 92779
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. af_12/2015 

kg 36,10            7,04              1,21             8,25                             254,14                            43,68                          297,83 

3.8 92781
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20.0 
mm - montagem. af_12/2015 

kg 80,20            6,51              0,50             7,01                             522,10                            40,10                          562,20 

3.9 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1 ) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³ 8,35        360,46            47,46         407,92                          3.009,84                          396,29                       3.406,13 

3.10  74157/004 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundações m³ 8,35          34,81            64,01           98,82                             290,66                          534,48                          825,15 

3.11 74106/001
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas 
demãos.

m² 63,00            5,12              4,37             9,49                             322,56                          275,31                          597,87 

13.187,19 5.715,26 18.902,46
4.0 SUPER ESTRUTURA

4.1 92269
 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, 
e=25 mm. af_12/2015 

m² 90,00          46,19            12,64           58,83                          4.157,10                      1.137,60                       5.294,70 

4.2 92270
 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. 
af_12/2015 

m² 163,03          38,61              8,22           46,83                          6.294,59                      1.340,11                       7.634,69 

4.3 92775
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armadoem uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm 
- montagem. af_12/2015 

kg 278,10            8,34              4,85           13,19                          2.319,35                      1.348,79                       3.668,14 

4.4 92776
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armadoem uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 mm 
- montagem. af_12/2015 

kg 37,80            8,20              3,42           11,62                             309,96                          129,28                          439,24 

4.5 92777
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armadoem uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm 
- montagem. af_12/2015 

kg 164,30            8,96              2,39           11,35                          1.472,13                          392,68                       1.864,81 

4.6 92778
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 
mm - montagem. af_12/2015 

kg 688,40            7,55              1,72             9,27                          5.197,42                      1.184,05                       6.381,47 

4.7 92779
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. af_12/2015 

kg 124,70            7,04              1,21             8,25                             877,89                          150,89                       1.028,78 

4.8 92781
 Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto 
armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20.0 
mm - montagem. af_12/2015 

kg 30,40            6,51              0,50             7,01                             197,90                            15,20                          213,10 

4.9 94965  Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento. m³ 16,94        360,46            47,46         407,92                          6.106,19                          803,97                       6.910,16 

4.10  74157/004  Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes     m³ 16,94          34,81            64,01           98,82                             589,68                      1.084,33                       1.674,01 

27.522,22 7.586,88 35.109,10
5.0 ALVENARIA 

5.1 87523

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² 
com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
af_06/2014

m² 155,85          28,60            32,06           60,66                          4.457,31                      4.996,55                       9.453,86 

5.2 95465
Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com 
argamassa traco 1:4 de cimento e areia

m² 9,00          85,04            24,49         109,53                             765,36                          220,41                          985,77 

5.222,67 5.216,96 10.439,63

6.0 COBERTURA

6.1 92620
Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
içamento. af_12/2015

und 8,00     1.389,72         246,90      1.636,62                        11.117,76                      1.975,20                     13.092,96 

6.2 92580
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical. af_12/2015

m² 363,83          34,03              5,48           39,51                        12.381,13                      1.993,79                     14.374,92 

6.3 94213
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso 
içamento. af_06/2016

m² 351,95          41,87              2,19           44,06                        14.736,15                          770,77                     15.506,92 

6.4 94226
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso 
transporte vertical. af_06/2016

m² 351,95          12,85              4,29           17,14                          4.522,56                      1.509,87                       6.032,42 

6.5 75220 Cumeeira em perfil ondulado de alumínio m 30,00          48,76              2,76           51,52                          1.462,80                            82,80                       1.545,60 

6.6 94231
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 
transporte vertical. af_06/2016

m 147,00          26,89              4,19           31,08                          3.952,83                          615,93                       4.568,76 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID QUANT.
CUSTOS UNITÁRIOS (R$) CUSTOS TOTAIS (R$)

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA

CUSTO TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES

CUSTO TOTAL DE INFRA ESTRUTURA

CUSTO TOTAL DE SUPER ESTRUTURA 

CUSTO TOTAL DE ALVENARIA 



6.7 94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 
incluso transporte vertical. af_06/2016

m 59,20          53,64              8,01           61,65                          3.175,49                          474,19                       3.649,68 

6.8 96116 Forro em PVC largura de 10cm, incluso entarugamento de madeira m² 11,20          32,27              9,50           41,77                             361,42                          106,40                          467,82 

51.710,14 7.528,95 59.239,09

7.0 REVESTIMENTO DE PISOS

7.1 68333
Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de 
dilatacao em madeira, fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 
1)

m² 360,00          32,79            15,26           48,05                        11.804,40                      5.493,60                     17.298,00 

11.804,40 5.493,60 17.298,00

8.0 REVESTIMENTOS  DE PAREDES

8.1 87879
Chapisco aplicado tanto em pilares como em alvenarias de paredes internas, 
com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
400L. AF_06/2014

m² 554,98            1,82              1,25             3,07                          1.010,05                          693,72                       1.703,77 

8.2 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 
20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m² 545,98          17,86            10,50           28,36                          9.751,11                      5.732,74                     15.483,85 

10.761,17 6.426,46 17.187,62

9.0 PINTURA  

9.1 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/20 m² 146,94            5,26              5,17           10,43                             772,91                          759,69                       1.532,61 

9.2 88489
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
demãos. af_06/2014

m² 146,94            8,59              3,09           11,68                          1.262,23                          454,05                       1.716,28 

2.035,15 1.213,74 3.248,89

10.0 HIDROSSANITÁRIO

Instalações de água fria

10.1 89356
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 
fornecimento e instalação.

m 43,00            6,76 7,90                      14,66                             290,68                          339,70                          630,38 

10.2 89449
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento 
e instalação. 

m 3,00          12,21 0,59                      12,80                               36,67                              1,77                             38,44 

10.3 89364
Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água fornecimento e instalação .

und 24,00            4,61 3,23                        7,84                             110,64                            77,52                          188,16 

10.4 89365
Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água fornecimento e instalação . 

und 1,00            4,04 3,23                        7,27                                 4,04                              3,23                               7,27 

10.5 89395
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água 
fornecimento e instalação.

und 10,00            4,02 4,30                        8,32                               40,20                            43,00                             83,20 

10.6 89627
Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de 
água fornecimento e instalação.

und 1,00          11,43 3,04                      14,47                               11,43                              3,04                             14,47 

10.7 Comp. Custo
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e 
instalação 

und 10,00            9,65 4,59                      14,24                               96,52                            45,89                          142,40 

10.8 89385
Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. 

und 2,00            2,97 2,17                        5,14                                 5,94                              4,34                             10,28 

10.9 89985
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 
cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014

und 2,00          55,96 5,71                      61,67                             111,92                            11,42                          123,34 

10.10 94497
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de 
água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalação. af_06/2016

und 1,00          70,63 16,64                    87,27                               70,63                            16,64                             87,27 

10.11 88503
Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios (fornecimento e 
instalação).

und 1,00        517,03 162,11                679,14                             517,03                          162,11                          679,14 

Instalações de esgoto                                     -   

10.12 89711
Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

m 14,00            6,43 6,43                      12,86                               90,02                            90,02                          180,04 

10.13 89714
TUBO PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

m 42,00          21,69 15,66                    37,35                             910,98                          657,72                       1.568,70 

10.14 89797
Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. 

und 3,00          23,66 6,99                      30,65                               70,98                            20,97                             91,95 

10.15 89726
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

und 7,00            2,74 2,17                        4,91                               19,18                            15,19                             34,37 

10.16 89746
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

und 3,00          10,96 5,32                      16,28                               32,88                            15,96                             48,84 

10.17 89728
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. 

und 7,00            4,84 2,15                        6,99                               33,88                            15,05                             48,93 

10.18 89708
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 4,00          39,58 8,03                      47,61                             158,32                            32,12                          190,44 

10.19 Comp. Custo
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 
1vez, dimensões externas  2,20x1,25x1,65m, com tampa em concreto armado 
com espessura  8cm revestida internamente com barra lisa.

und 1,00 954,36      510,83             1.465,19                             954,36                          510,83                       1.465,19 

10.20 Comp. Custo
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 
1vez, diâmetro 1,30m e altura  5,00m, com tampa em concreto armado 
diâmetro 1,50m e espessura 12cm

und 1,00 401,22      797,06             1.198,27                             401,22                          797,06                       1.198,27 

10.21 Comp. Custo

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 
x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa  (cimento e areia, 
traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de 
concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.

und 4,00 73,00        58,27                  131,27                             291,99                          233,05                          525,04 

CUSTO TOTAL DE COBERTURA 

CUSTO TOTAL DE PISOS 

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS 

CUSTO TOTAL DE PINTURA



Instalações de drenagem pluvial                                     -   

10.22 89529
Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

und 18,00          18,15 9,41           27,56                             326,70                          169,38                          496,08 

10.23 89554
Luva simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

und 8,00          11,72 3,83           15,55                               93,76                            30,64                          124,40 

10.24 89531
Joelho 45 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014

und 2,00            3,44 1,47             4,91                                 6,88                              2,94                               9,82 

10.25 89578
Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014 m 109,14          25,24 2,77           28,01                          2.754,69                          302,32                       3.057,01 

10.26 Comp. Custo

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 
x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra lisa  (cimento e areia, 
traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de 
concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.

und 4,00          73,00 58,27         131,27                             292,01                          233,07                          525,08 

Escavação de vala para passagem de tubulação                                     -   

10.27 93358
Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo 
esgotamento / escoramento.

m³ 7,33          23,12 38,59           61,71                             169,47                          282,86                          452,33 

10.28 96995 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 6,61            8,19 29,22           37,41                               54,14                          193,14                          247,28 

Aparelhos/Equipamento e outros                                     -   

10.29 86894
Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - 
fornecimento e instalação. af_12/2013

und 7,00        242,51 17,15         259,66                          1.697,57                          120,05                       1.817,62 

10.30 86913
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e 
instalação. af_12/2013

und 7,00          14,32 2,39           16,71                             100,24                            16,73                          116,97 

10.31 86883  Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013 und 7,00            7,66 1,31             8,97                               53,62                              9,17                             62,79 

10.32 86879
Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - 
fornecimento e instalação. af_12/2013

und 7,00            3,36 1,95             5,31                               23,52                            13,65                             37,17 

Suporte da caixa d´água

10.33 Cotação

Poste de concreto armado pré-moldado 21x21cm para caixa d´água de 1000 
litros, comprimento de 5,20m, com cruzeta de apoio do assoalho de concreto 
armado de 1,40m de diametro para a caixa d´água, fundação com sapata 
de concreto armado, fornecimento e instalação

und 1,00     1.024,73 275,00      1.299,73                          1.024,73                          275,00                       1.299,73 

10.856,83 4.745,59 15.602,41
11.0 ELÉTRICO

Iluminação

11.1 97589
Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, sem lâmpada, fornecimento e 
instalação. af_11/2017

und 28,00            8,23              9,20           17,43                             230,44                          257,60                          488,04 

11.2 Comp. Custo Lâmpada Led Bulbo, 50w Bivolt 6.500k und 28,00          84,99              1,41           86,40                          2.379,72                            39,48                       2.419,20 

11.3 Comp. Custo Luminária painel slim led quadrado sobrepor 12 w 6000k und 5,00          28,87              3,21           32,08                             144,35                            16,05                          160,40 

Caixa PVC

11.4 91940
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - fornecimento e 
instalação.

und 2,00            4,13              5,79             9,92                                 8,26                            11,58                             19,84 

11.5 91936
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_12/2015

und 33,00            5,36              3,27             8,63                             176,88                          107,91                          284,79 

Tomadas

11.6 91996
Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação

und 2,00          12,82              8,67           21,49                               25,64                            17,34                             42,98 

Condutores

11.7 91924
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação.

m 377,70            1,10              0,69             1,79                             415,47                          260,61                          676,08 

11.8 91926
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação.

m 86,70            1,88              0,69             2,57                             163,00                            59,82                          222,82 

11.9 92982
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1kv, para distribuição - 
fornecimento e instalação.

m 15,00          10,09              0,27           10,36                             151,35                              4,05                          155,40 

Proteção de equipamento

11.10 93653
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10 A - fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

und 4,00            6,91              1,65             8,56                               27,64                              6,60                             34,24 

11.11 93655
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A - fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

und 1,00            7,74              1,97             9,71                                 7,74                              1,97                               9,71 

11.12 93672
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40 A - fornecimento e 
instalação. AF_04/2016

und 1,00          55,36              8,98           64,34                               55,36                              8,98                             64,34 

11.13 Comp. Custo
DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão 
de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka.

und 1,00          53,81              2,34           56,15                               53,81                              2,34                             56,15 

11.14 96985 Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector. und 1,00          42,23              5,69           47,92                               42,23                              5,69                             47,92 

Eletrodutos e tubos

11.15 91863
Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação

m 161,10            5,03              2,85             7,88                             810,33                          459,14                       1.269,47 

11.16 91871
Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação

m 3,80            4,43              3,92             8,35                               16,83                            14,90                             31,73 

Quadros

11.17 74131/004
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 
disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, 
fornecimento e instalação.

und 1,00        275,16            56,24         331,40                             275,16                            56,24                          331,40 

Alimentação

11.18 Comp. Custo Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e acessórios. und 1,00     1.599,32         327,80      1.927,12                          1.599,32                          327,80                       1.927,12 

6.583,53 1.658,10 8.241,63
12.0 DIVERSOS

12.1 Comp. Custo
Letra caixa alta em aço inox, de 40 cm de altura, espessura de 4,0 cm. 22 
letras, "FEIRA MUNICIPAL DE CABIXI". Fornecimento e colocação

conj 1,00     1.756,67 2520,00 4.276,67                          1.756,67                      2.520,00                       4.276,67 

12.2 9537 Limpeza final da obra - 08/2018 m² 360,00            0,88              1,42             2,30                             316,80                          511,20                          828,00 

                         2.073,47                      3.031,20                       5.104,67 

 R$   150.290,86  R$   54.495,52  R$  204.786,38 
 R$     36.851,32  R$   13.362,30  R$    50.213,62 

187.142,18R$   67.857,82R$    R$  255.000,00 

CUSTO TOTAL DO HIDROSANITÁRIO

CUSTO TOTAL DO ELÉTRICO

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI

CUSTO TOTAL DE DIVERSOS

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) -   SEM BDI



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado.

Larg. Alt. Área

3,00 x 2,00 = 6,00

TOTAL = 6,00 m²

1.2 Capina e limpeza manual do terreno

Comp. Larg. Área

12,00 x 30,00 = 360,00

TOTAL = 360,00 m²

1.3

Larg. Compr. Área

3,00 x 3,00 = 9,00

TOTAL = 9,00 m²

1.4

Larg. Compr. Metros

24,00 + 60,00 = 84,00

TOTAL = 84,00        m

1.5 Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x

Compr. Altura Área

40,00 x 2,10 = 84,00

20,00 x 2,10 = 42,00

TOTAL = 126,00     m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018

Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada.



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de valas. af_03/2016

SAPATAS:

ALTURA

L(m) C(m) H(m) Qtidade

0,90 x 0,90 x 0,80 x 5,00 = 3,24 m³

0,90 x 0,70 x 0,80 x 8,00 = 4,03 m³

0,90 x 1,00 x 0,80 x 1,00 = 0,72 m³

1,00 x 1,00 x 0,80 x 6,00 = 4,80 m³

SUB TOTAL = 12,79 m³

VIGAS  BALDRAMES/EMBASAMENTO:

ALTURA

L(m) C(m) H(m)

0,20 x 84,00 x 0,10 = 1,68 m³

SUB TOTAL = 1,68 m³

BROCA

D(m) H(m) Qntd.(m)

0,25 x 1,90 x 20,00 = 1,87 m³

SUB TOTAL = 1,87 m³

VOLUME ESCAVADO TOTAL = 16,34 m³

3.0 INFRA ESTRUTURA

3.1 Estaca broca de concreto, diãmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. af_03/2018

H(m) Qntd.(m)

1,50 x 20,00 = 30,00 m

TOTAL = 30,00 m

3.2

SAPATAS:

ÁREA

L(m) C(m) Qtidade

0,90 x 0,90 x 5,00 = 4,05 m²

0,90 x 1,00 x 1,00 = 0,90 m²

0,90 x 0,70 x 8,00 = 5,04 m²

1,00 x 1,00 x 6,00 = 6,00 m²

15,99 m²

TOTAL = 15,99 m²

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. af_07_2016

ÁREA

ÁREA



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3

VIGAS  BALDRAMES E SAPATAS:

RETIRADO DO PROJETO 

Sapatas  = 26,84 m³

Vigas Baldrame = 72,19 m³

TOTAL = 99,03 m³

3.4

RETIRADO DO PROJETO TABELA DE AÇO

Broca = 19,78 kg N13 = 19,78 kg

Pilar = 20,95 kg N1, N2, N3, N4 = 20,95 kg

Vigas Baldrame= 85,63 kg N1 = 85,63 kg

Estribos

TOTAL = 126,36 kg

3.5

RETIRADO DO PROJETO TABELA DE AÇO

Vigas Baldrame= 53,20 kg N2 ATÉ N8 = 53,20 kg

TOTAL = 53,20 kg

3.6

RETIRADO DO PROJETO TABELA DE AÇO

Broca = 103,16 kg N12 = 103,16 kg

Sapatas = 231,56 kg N7, N8, N9, N10, N11 = 231,56 kg

Vigas Baldrame = 181,70 kg N9 ATÉ N20 = 181,70 kg

TOTAL = 516,42 kg

3.7

RETIRADO DO PROJETO TABELA DE AÇO

Vigas Baldrame = 36,10 kg N21, N22, N23, N24 = 36,10 kg

TOTAL = 36,10 kg

3.8

RETIRADO DO PROJETO TABELA DE AÇO

Vigas Baldrame = 80,20 kg N25, N26 = 80,20 kg

TOTAL = 80,20 kg

3.9 Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1 ) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

RETIRADO DO PROJETO 

Sapatas  = 4,02 m³

Vigas Baldrame = 4,33 m³

TOTAL = 8,35 m³

Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 10x 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 
mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 
mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-50 de 20.0 mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando 
aço ca-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015
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3.10 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundações

RETIRADO DO PROJETO 

Sapatas = 4,02 m³

Vigas Baldrame = 4,33 m³

TOTAL = 8,35 m³

3.11 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.

VIGAS  BALDRAMES:

L(m) C(m)

0,75 x 84,00 = 63,00 m³ Horizontal

TOTAL = 63,00 m²

4.0 SUPER ESTRUTURA

4.1

RETIRADO DO PROJETO 

Pilares= 90,00 m²

TOTAL = 90,00 m²

4.2 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. af_12/2015

RETIRADO DO PROJETO 

Viga Cinta= 99,28 m²

Viga Respaldo= 63,75 m²

TOTAL = 163,03 m²

4.3

RETIRADO DO PROJETO 

Estribos

Pilares= 124,40 Kg = 124,40 kg

Viga Cinta= 78,40 kg = 78,40 kg

Viga Respaldo= 75,30 Kg = 75,30 kg

TOTAL = 278,10 kg

4.4

RETIRADO DO PROJETO 

Pilares= 37,60 Kg = 37,60 kg

Viga= 0,20 kg V6 = 0,20 kg

TOTAL = 37,80 kg

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armadoem uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 
mm - montagem. af_12/2015

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armadoem uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 
mm - montagem. af_12/2015

ÁREA
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4.5

RETIRADO DO PROJETO 

Pilares= 20,1 kg = 20,10 kg

Viga Cinta= 93,90 kg = 93,90 kg

Viga Respaldo= 50,30 kg = 50,30 kg

TOTAL = 164,30 kg

4.6

RETIRADO DO PROJETO 
Pilares= 269,10 kg = 269,10 kg

Viga Cinta= 268,90 kg = 268,90 kg
Viga Respaldo= 150,40 kg = 150,40 kg

TOTAL = 688,40 kg

4.7

RETIRADO DO PROJETO 
Pilares= 95,30 Kg = 95,30 kg

Viga Respaldo= 29,40 Kg = 29,40 kg
TOTAL = 124,70 kg

4.8

RETIRADO DO PROJETO 
Viga Cinta= 30,40 Kg = 30,40 kg

TOTAL = 30,40 kg

4.9 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento.

RETIRADO DO PROJETO 

Pilares= 6,75 m³

Viga Cinta= 3,66 m³

Viga Cinta= 2,71 m³

Viga Respaldo= 3,82 m³

TOTAL = 16,94 m³

4.10 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes    

RETIRADO DO PROJETO 

Pilares= 6,75 m³

Viga Cinta= 3,66 m³

Viga Cinta= 2,71 m³

Viga Respaldo= 3,82 m³

TOTAL = 16,94 m³

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armadoem uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 
mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 
mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 
mm - montagem. af_12/2015

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20.0 
mm - montagem. af_12/2015
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5.0 ALVENARIA 

5.1

PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

L(m) H(m) Qtidade(vão) Área

4,00 x 3,44 x 7,00 = 96,32 m²

PLATIBANDA

Comp.(m) H(m) Qtidade Área

11,40 x 1,09 x 2,00 = 24,85 m²

4,00 x 0,76 x 7,00 = 21,28 m²

4,00 x 0,80 x 7,00 = 22,40 m²

TOTAL DE PAREDES = 164,85 m²

Alvenaria Cobogo Área

164,85 - 9,00 = 155,85 m²

 TOTAL = 155,85 m²

5.2 Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia

Quant.(unitário) Área Área Total

5,00 x 1,80 m² = 9,00 m²

 TOTAL = 9,00 m²

6.0 COBERTURA

6.1

unidade

Quant.(unitário) Quantidade

8,00 = 8,00 Cobertura A

TOTAL = 8,00

6.2

Comp. (m) Qntde. Área

29,70 x 12,25 = 363,83 m

SUB TOTAL = 363,83 m

6.3

Comp. (m) Qntde. Área

29,70 x 11,85 = 351,95 m

SUB TOTAL = 351,95 m

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 
termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015

Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 
termoacústica, incluso içamento. af_12/2015

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² 
com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014
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6.4 Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso transporte vertical. af_06/2016

Comp. (m) Qntde. Área

29,70 x 11,85 = 351,95 m

SUB TOTAL = 351,95 m

6.5 Cumeeira em perfil ondulado de alumínio 

Comp. (m)

30,00

TOTAL = 30,00 m

6.6 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016

RUFO

Comp. (m) Qntde. Área

12,00 x 2,00 = 24,00 m

30,00 x 2,00 = 60,00 m

SUB TOTAL = 84,00 m

RUFO

Comp. (m) Qntde. Área

12,00 x 1,50 = 18,00 m

30,00 x 1,50 = 45,00 m

SUB TOTAL = 63,00 m

TOTAL = 147,00 m

6.7 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016

Comp. (m) Qntde. Área

29,60 x 1,00 = 29,60 m

29,60 x 1,00 = 29,60 m

TOTAL = 59,20 m

6.8 Forro em PVC largura de 10cm, incluso entarugamento de madeira

Área Quant.

1,6 x 7,00

TOTAL = 11,20 m²
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7.0 REVESTIMENTO DE PISOS

7.1

Área do ambiente Total

12,00 m x 30,00 m = 360,00      m³

TOTAL = 360,00 m³

8.0 REVESTIMENTOS  DE PAREDES

8.1

Área Lados Total

145,50 x 1,00 = 145,50 m²

145,50 x 1,00 = 145,50 m²

7,40 2,00 14,80

24,00 x 4,00 = 96,00 m²

21,65 x 2,00 = 43,30 m²

4,13 x 7,00 = 28,88 m²

40,50 x 2,00 = 81,00 m²

TOTAL CHAPISCO = 554,98 m²

8.2

Área

554,98 - 9,00 = 545,98 m²

  TOTAL DE MASSA = 545,98 m²

9.0 PINTURA  

9.1 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/20

Área(m²)

Área(m²) 51,57

Área(m²) 95,37

146,94 m²

TOTAL  = 146,94          m²

9.2 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014

Idem área de emassamento 

TOTAL = 146,94         m²

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes de ambientes com área menor que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira, fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)

Chapisco aplicado tanto em pilares como em alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400L. AF_06/2014
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10.0 HIDROSSANITÁRIO

Instalações de água fria

10.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.

quantidade

TOTAL 43,00 m

10.2 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação. 

quantidade

TOTAL 3,00 m

10.3

quantidade

TOTAL 24,00 und

10.4

quantidade

TOTAL 1,00 und

10.5 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação.

quantidade

TOTAL 10,00 und

10.6 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de água fornecimento e instalação.
quantidade

TOTAL 1,00 und

10.7
quantidade

TOTAL 10,00 und

10.8

quantidade

TOTAL 2,00 und

10.9

quantidade

TOTAL 2,00 und

10.10

quantidade

TOTAL 1,00 und

10.11

quantidade

TOTAL 1,00 und

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016

Caixa d´água em polietileno, 1000 litros, com acessórios (fornecimento e instalação).

Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" fornecimento e instalação 

Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água 
fornecimento e instalação. 

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação .

Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação . 

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e 
instalado em ramal de água. af_12/2014
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INSTALAÇÕES DE ESGOTO

10.12

quantidade

TOTAL 14,00 m

10.13

quantidade

TOTAL 42,00 m

10.14

quantidade

TOTAL 3,00 und

10.15

quantidade
TOTAL 7,00 und

10.16

quantidade
TOTAL 3,00 und

10.17

quantidade

TOTAL 7,00 und

10.18

quantidade

TOTAL 4,00 und

10.19

quantidade

TOTAL 1,00 und

10.20

quantidade
TOTAL 1,00 und

10.21

quantidade
TOTAL 4,00 und

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida 
internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto 
e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.

Tubo PVC serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. 

TUBO PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. 

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, diâmetro 1,30m e altura  
5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,50m e espessura 12cm

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou 
em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1vez, dimensões externas  
2,20x1,25x1,65m, com tampa em concreto armado com espessura  8cm revestida internamente com barra 
lisa.
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Instalações de drenagem pluvial

10.22

Quantidade
TOTAL 18,00 und

10.23

Quantidade
TOTAL 8,00 und

10.24

Quantidade
TOTAL 2,00 und

10.25

Quantidade
TOTAL 109,14 m

10.26

Quantidade
TOTAL 4,00 und

Escavação de vala para passagem de tubulação

10.27
Comp. (m) Larg. (m) Profund. (m)

28,67 x 0,20 x 0,30 = 1,72 m³
1,50 x 0,20 x 0,30 = 0,09 m³
7,00 x 0,20 x 0,30 = 0,42 m³
85,02 x 0,20 x 0,30 = 5,10 m³

TOTAL = 7,33 m³

10.28

Comp. (m) Diâmetro aterrado Vol. Escav. (m³)
28,67 x - 1,72 = 1,68 m³
1,50 x - 0,09 = 0,09 m³
7,00 x - 0,42 = 0,41 m³
85,02 x - 5,10 = 4,43 m³

TOTAL = 6,61 m³

Reaterro manual apiloado com soquete

A=π.r²

A=π.r²

A=π.r²

Luva simples, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. af_12/2014

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida 
internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto 
e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.

Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. af_12/2014

Tubo PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
af_12/2014

A=π.r²

Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m excluindo esgotamento / escoramento.

Joelho 45 graus, PVC, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. af_12/2014



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Aparelhos/Equipamento e outros

10.29 Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada - fornecimento e instalação. af_12/2013

Quantidade
TOTAL 7,00 und

10.30 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013

Quantidade
TOTAL 7,00 und

10.31 Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_12/2013

Quantidade
TOTAL 7,00 und

10.32 Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013

Quantidade
TOTAL 7,00 und

Suporte da caixa d´água

10.33

Quantidade
TOTAL 1,00 und

11.0 ELÉTRICO

Iluminação

11.1

Quantidade

TOTAL 28,00 und

11.2

Quantidade

TOTAL 28,00 und

11.3

Quantidade

TOTAL 5,00 und

11.4 Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação.

Quantidade

TOTAL = 2,00 und

11.5 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015

Quantidade

TOTAL = 33,00 und

Tomadas

Poste de concreto armado pré-moldado 21x21cm para caixa d´água de 1000 litros, comprimento de 5,20m, com cruzeta de 

apoio do assoalho de concreto armado de 1,40m de diametro para a caixa d´água, fundação com sapata de concreto 

armado, fornecimento e instalação

Luminária painel slim led quadrado sobrepor 12 w 6000k

Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, sem lâmpada, fornecimento e instalação. af_11/2017

Lâmpada Led Bulbo, 50w Bivolt 6.500k
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11.6 Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação

Quantidade

TOTAL = 2,00 und

Condutores

11.7 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Quantidade

TOTAL = 377,70 m

11.8 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Quantidade

TOTAL = 86,70 m

11.9 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1kv, para distribuição - fornecimento e instalação.

Quantidade

TOTAL = 15,00 m

Proteção de equipamento

11.10

Quantidade

TOTAL = 4,00 und

11.11

Quantidade

TOTAL = 1,00 und

11.12

Quantidade

TOTAL = 1,00 und

11.13

Quantidade

TOTAL = 1,00 und

11.14

Quantidade

TOTAL = 1,00 und

Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector.

DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa tensão, tensão de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), corr. max.19,5ka.

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016

Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40 A - fornecimento e instalação. AF_04/2016
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Eletrodutos e tubos

11.15

Quantidade

TOTAL = 161,10 m

11.16

Quantidade

TOTAL = 3,80 m

Quadros

11.17

Quantidade

TOTAL = 1,00 und

Alimentação

11.18

Quantidade

TOTAL = 1,00 und

12.0 DIVERSOS

12.1 Letra caixa alta em aço inox, de 40 cm de altura, espessura de 4,0 cm. 22 letras, "FEIRA MUNICIPAL DE CABIXI". Fornecimento e colocação

22,00 LETRAS "FEIRA MUNICIPAL DE CABIXI"

TOTAL = 1,00 conjunto

12.2 Limpeza final da obra - 08/2018

12,00 x 30,00 = 360,00 m²

TOTAL = 360,00 m²

Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e acessórios.

Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e 

neutro, fornecimento e instalação.

Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação

Eletroduto rígido roscável, PVC, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação



SINAPI/JULHO/2018

OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL FONTES : SINAPI/PCN/MAIO/2019 
END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02 COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAL : CABIXI/RO COTAÇÕES
ÁREA   : 360,00 m² BDI : 24,52%

DESONERADA

30 60 90 120 150
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100%

13.404,54

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 100%
1.008,34

3.0 INFRA ESTRUTURA 100%
18.902,46

4.0 SUPER ESTRUTURA 25% 75%
8.777,27 26.331,82

5.0 ALVENARIA 100%
10.439,63

6.0 COBERTURA 40% 30% 30%
23.695,63 17.771,73 17.771,73

7.0 REVESTIMENTO DE PISOS 10% 40% 50%
1.729,80 6.919,20 8.649,00

8.0 REVESTIMENTOS  DE PAREDES 50% 50%
8.593,81 8.593,81

9.0 PINTURA  100%
3.248,89

10.0 HIDROSSANITÁRIO 10% 10% 30% 40% 10%
1.560,24 1.560,24 4.680,72 6.240,97 1.560,24

11.0 ELÉTRICO 20% 10% 10% 60%
1.648,33 824,16 824,16 4.944,98

12.0 DIVERSOS 100%
5.104,67

VALOR TOTAL 204.786,38 100%
Percentual parcial 21,32% 20,37% 17,64% 20,55% 20,13%
Valor parcial 43.652,85 41.709,82 36.119,72 42.079,67 41.224,31
Valor parcial com BDI 54.356,53 51.937,07 44.976,28 52.397,60 51.332,52
Percentual acumulado 21,32% 41,68% 59,32% 79,87% 100,00%
Valor acumulado sem BDI 43.652,85 85.362,68 121.482,40 163.562,06 204.786,38
Valor acumulado com BDI 54.356,53        106.293,60      151.269,88      203.667,48       255.000,00       

5.104,67           2,5%

8.241,63           4,0%

3.248,89           1,6%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

15.602,41         7,6%

59.239,09         28,9%

17.298,00         

35.109,10         17,1%

1.008,34           

10.439,63         5,1%

17.187,62         8,4%

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

8,4%

0,5%

18.902,46         9,2%

ITEM DISCRIMINAÇÃO

6,5%

TOTAL

13.404,54         

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
ESTADO DE RONDÔNIA



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNID. 

1.3
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira 

compensada.
 und 

ITEM Descrição  Vl. Parcial 

1 C-98442
Parede de madeira compensada para construção temporária em 
chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², sem vão. 
af_05/2018

m² 0,591100 81,55 48,20

2 C-98446
Parede de madeira compensada para construção temporária em 
chapa simples, externa, com área líquida menor que 6 m², com vão. 
af_05/2018

m² 0,625500 117,84 73,70

3 C-96995
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m3 cr 0,0106000 
37,41

m² 0,010600 37,41 0,39

4 C-95241
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 
de 5 cm. af_07/2016

m² 1,511000  23,22 35,08

5 C-94210

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação 

máxima de 10°, com 2 águas, incluso içamento. af_06/2016até

m² 1,719200 35,30 60,68

6 C-92543
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 
águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 
termoacústica, incluso transporte vertical.af_12/2015

m² 1,7192 10,21 17,55

7 C-73445
Caiacao int ou ext sobre revestimento liso c/adocao de fixador com 
duas demaos

m² 1,00000 7,46 7,46

 R$           243,07 

Total  % 

Equipamento R$ 0,37            0,15 

Outros R$ 0,07            0,03 

Material R$ 202,01          83,11 

Mão de obra R$ 40,62          16,71 

Total da composição R$ 243,07       100,00 

R$ 243,07

CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNID. 

10.7
Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" 

fornecimento e instalação 
 und 

ITEM Descrição  Vl. Parcial 
Materiais

1 I - 20147 Joelho redução 90g PVC sold c/ bucha de latão 25mm x 1/2" und.        1,0000              4,94                     4,94 
2 I-122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und.        0,0070            51,40                     0,36 

3 I-3767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) und.        0,0500              0,59                     0,03 

4 I-20083 Solução limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3  und.        0,0080 44,63                              0,36 
R$ 5,69

Mão de obra
1 C-88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos h        0,1500            13,50                     2,03 
2 C-88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos h        0,1500            17,09                     2,56 

R$ 4,59

R$ 10,27

Und.  Coef.   Vl. Unitário  

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

SINAPI

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

Und. 

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/FEV/2017 Código 89627 pág. 1500 E 1501                                                                                                                                                

 Vl. Unitário  

Total

SINAPI

 Coef.  

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ MAIO/2019                                                                                                                                         

Total material



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO   UNID. 

10.19

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico furado 8 furos (9 x 19 x 
19cm) de 1vez, revestida internamente com barra lisa com 
argamassa de 2,00cm, (comprimento x largura x altura) dimensões 
externas (2,20mx1,25mx1,65m) e dimensões internas (1,85m x 0,90m 
x 1,45m) altura útil = 1,20m, com tampa em concreto 
armado,espessura de  8cm inclusa tampa de inspeção 60cm x 60cm 
x 5cm. (Volume útil = 1.536 litros).

 und 

ITEM Descrição  Vl. Parcial 
Materiais

1 C - 5991
Barra lisa com argamassa traco 1:4 (cimento e areia grossa), 
espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo 
mecanico da argamassa

m²        6,9600            40,08                 278,96 

2 C - 87496

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 
9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 
6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. 
af_06/2014

m²        8,7420            60,89                 532,30 

3 C - 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³          4,017            61,71                 247,89 

4 I - 7091 Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial und           2,0000            10,22                   20,44 

5 C - 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_12/2014

m        0,7500            37,35                   28,01 

6 C - 6087
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa 
septica

und        1,0000            24,31                   24,31 

7 C - 94969
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  
- preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016

m³        0,3072          345,69                 106,18 

8 C - 92423

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 
utilizações. af_12/2015

m²        2,9828            40,07                 119,52 

9 C - 92917

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 
lajes e fundações profundas (de edifícios de múltiplos pavimentos, 
edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - 
montagem. af_12/2015

kg      10,0172            10,74                 107,58 

R$ 1.465,19

Total  % 
Equipamento R$ 10,70            0,73 
Outros R$ 0,64            0,04 
Material R$ 943,02          64,36 
Mão de obra R$ 510,83          34,86 
Total da composição R$ 1.465,19       100,00 

SINAPI

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Und. 

Total 

 Vl. Unitário  

Tampa

 Coef.  



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

10.20
Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico furado 6 furos (9 x 14 x 

19cm) de 1vez, diâmetro 1,30m e altura 5,00m, com tampa em 
concreto armado diâmetro 1,50m e espessura  12cm

und

ITEM Descrição Vl. Parcial
Materiais

1 I - 33 Aço CA-50, 8,0 mm, vergalhão kg      10,7760              6,98                   75,22 
2 I - 337 Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg        0,1870            12,15                     2,27 
3 I - 370 Areia media - posto jazida / fornecedor (sem frete) m³        0,2050            60,00                   12,30 
4 I - 1106 Cal hidratada, de 1a. Qualidade, para argamassa kg      10,2030              0,88                     8,98 
5 I - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg      55,3070              0,68                   37,61 
6 I - 4718 Pedra britada n. 2 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) m³        0,2540            85,00                   21,59 
7 I - 4721 Pedra britada n. 1 - posto pedreira / fornecedor (sem frete) m³        0,0320            85,00                     2,72 
8 I - 7267 Bloco cerâmico (alvenaria vedação), 6 furos, de 9 x 14 x 19 und        828,96              0,29                 240,40 

9 C - 88830
Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 
l, motor chp Elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp 
diurno. Af_10/2014

h        0,1100              1,20                     0,13 

R$ 401,22
Mão de obra

1 C - 88245 Armador com encargos complementares h        0,7500            19,26                   14,45 
2 C - 88309 Pedreiro com encargos complementares h        9,8290            17,12                 168,27 
3 C - 88313 Poceiro com encargos complementares h      16,5690            24,21                 401,14 
4 C - 88316 Servente com encargos complementares h      13,6670            15,60                 213,21 

R$ 797,06
total R$ 1.198,27

Total  % 
Equipamento R$ 0,03      0,00285 
Outros R$ 0,08            0,01 
Material R$ 656,09          54,75 
Mão de obra R$ 542,07          45,24 
Total da composição R$ 1.198,27       100,00 

R$ 1.198,27

Coef. 

FONTE: Base do coeficiente do cód. 74198/ 1 SINAPI/PCN/05/2019 pág. 1816 e 1817 como parâmetro para cálculo do engenheiro para os volumes de 
cada serviço, com troca de alvenaria com bloco cerâmico maciço pela  alvenaria com bloco cerâmico furado rebocado e incluso a escavação. 

Vl. Unitário  

Total mão de obra

Total material

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Und. 



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

10.21

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 
furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra 

lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada 
de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e 

confecção.

und

ITEM Descrição Vl. Parcial
Materiais

1 C - 94963
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  
- preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³        0,0180          351,43                     6,33 

2 C - 6087
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa 
septica

und        1,0000            24,31                   24,31 

3 C - 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³        0,2160            61,71                   13,33 

4 C - 87335

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para 
emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 
preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. 
af_06/2014

m³        0,0228          463,58                   10,57 

5 C - 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_08/2014

m³        0,0165          382,96                     6,32 

6 I - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg           0,8000              0,68                     0,54 

7 I - 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm und             40,00              0,29                   11,60 

R$ 73,00
Mão de obra

1 C - 88309 Pedreiro com encargos complementares h        1,9000            17,12                   32,53 
2 C - 88316 Servente com encargos complementares h        1,6500            15,60                   25,74 

R$ 58,27
R$ 131,27

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

10.26

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 
furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra 

lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada 
de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e 

confecção.

und

ITEM Descrição Vl. Parcial
Materiais

1 C - 94963
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1)  
- preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

m³        0,0180          351,43                     6,33 

2 C - 6087
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa 
septica

und        1,0000            24,31                   24,31 

3 C - 93358 Escavação manual de valas. af_03/2016 m³        0,2160            61,71                   13,33 

4 C - 87335

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para 
emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, 
preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. 
af_06/2014

m³        0,0228          463,58                   10,57 

5 C - 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_08/2014

m³        0,0165          382,96                     6,32 

6 I - 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg           0,8000              0,68                     0,54 

7 I - 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm und             40,00              0,29                   11,60 

R$ 73,00
Mão de obra

1 C - 88309 Pedreiro com encargos complementares h        1,9000            17,12                   32,53 
2 C - 88316 Servente com encargos complementares h        1,6500            15,60                   25,74 

R$ 58,27
R$ 131,27

Und. 

Total mão de obra
CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

SINAPI

Total material

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO
Total mão de obra

Coef. Vl. Unitário SINAPI

FONTE: Coeficientes tem como base de cálculo a Tabela SINAPI/PCN/05/2019 cod. nº 74104/1, pag.  1773 e 1774 com troca de alvenaria com bloco 
cerâmico maciço pela alvenaria com bloco cerâmico furado rebocado.

Vl. Unitário 

FONTE: Coeficientes tem como base de cálculo a Tabela SINAPI/PCN/05/2019 cod. nº 74104/1, pag.  1773 e 1774 com troca de alvenaria com bloco 
cerâmico maciço pela alvenaria com bloco cerâmico furado rebocado.

Und. 

Total material

Coef. 



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

10.33

Poste de concreto armado pré-moldado 21x21cm para caixa 
d´água de 1000 litros, comprimento de 5,20m, com cruzeta de apoio 
do assoalho de concreto armado de 1,40m de diametro para a caixa 
d´água, fundação com sapata de concreto armado, fornecimento e 

instalação

 und 

ITEM Descrição Vl. Parcial
Materiais

1 Cotação

Poste de concreto armado pré-moldado 21x21cm para caixa 
d´água de 1000 litros, comprimento de 5,20m, com cruzeta de apoio 

do assoalho de concreto armado de 1,40m de diametro para a 
caixa d´água, fundação com sapata de concreto armado, 

fornecimento e instalação

und 1,00       1.299,73 1.299,73             

1.299,73R$        
Mão de Obra

1 Auxiliar h -  - -
-R$                 

1.299,73R$        

Total mão de obra

Und. Coef. Vl. Unit.

Total material

Cotação

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

11.2 Lâmpada Led Bulbo, 50w Bivolt 6.500k  und 

ITEM Descrição Vl. Parcial

Materiais

1 Cotação Lâmpada Led Bulbo, 50w Bivolt 6.500k und 1,00            84,99 84,99                  

84,99R$             
Mão de Obra

1 C - 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,10            14,06 1,41                    
1,41R$               

86,40R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.
11.3 Luminária painel slim led quadrado sobrepor 12 w 6000k und
ITEM Descrição Vl. Parcial

Materiais
1 Cotação Luminária painel slim led quadrado sobrepor 12 w 6000k und 1,00 28,87          28,87                  

28,87R$             
Mão de Obra

1 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,10            17,97 1,80                    
2 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,10            14,06 1,41                    

3,21R$               

32,08R$             

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

11.13
DPS (Dispositivo de proteção contra surto) - pára-raios de baixa 

tensão, tensão de operação 275v ( vn = 220v ) e 150v ( vn = 127v ), 
corr. max.19,5ka.

und

ITEM Descrição Vl. Parcial
Materiais

1 4272
Para-raios de baixa tensao, tensao de operacao *280* v , corrente 
maxima *20* ka

und 1,00          53,85          53,85                  

53,85R$             
Mão de Obra

1 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,13                     17,97 2,34                    
2,34R$               

56,19R$             

Und. SINAPI

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Total mão de obra

Und. Coef. 

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Und. 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Vl. Unit.
SINAPI/ 

Cotação

SINAPI/ 
Cotação

Vl. Unit.

Total mão de obra

Vl. Unit.

Total material

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Total material

Coef. 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Coef. 

Total material



OBRA  : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA MUNICIPAL

END.    : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02

LOCAL : CABIXI/RO

ÁREA   : 360,00 m²

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.
11.18 Poste padrão Trifásico, completo com ferragens e acessórios. und
ITEM DESCRIÇÃO VL.PARCIAL

Materiais

1 417
Alca preformada de distribuicao, em aco galvanizado, para cabo 
de aluminio DIAMETRO 16 A 25 MM

und 1,00              2,30 2,30                    

2 342 Arame galvanizado 12 bwg, 2,76 mm (0,048 kg/m) kg 0,50            12,51 6,26                    

3 1091
Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco 
galvanizado 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

und 1,00            19,43 19,43                  

4 39181 Bucha em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto und 3,00              6,86 20,58                  

5 1102
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, 
em liga de ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"

und 1,00            39,71 39,71                  

6 34626 Cabo flexivel pvc 750 v, 4 condutores 10 mm² m 30,00            15,61 468,30                

7 34643
Caixa inspecao em polietileno para aterramento e para raios 
diametro = 300 mm

und 1,00            10,68 10,68                  

8 1062
Caixa interna de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em 
chapa de aco 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

und 1,00          111,75 111,75                

9 21133
Eletroduto em aco galvanizado eletrolitico, semi-pesado, diametro 
3", parede DE 1,52 MM

m 6,00            35,77 214,62                

10 1564
Grampo paralelo metalico para cabo de 6 a 50 mm2, com 2 
parafusos

und 4,00              7,75 31,00                  

11 1807
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, 
de 3"

und 1,00          156,35 156,35                

12 2674 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva m 3,00              2,87 8,61                    

13 3379
Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 
5/8", revestida COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

und 1,00            39,83 39,83                  

14 3914 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" und 1,00            50,43 50,43                  

15 439
Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 300 mm, 
diametro = 16 mm, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

und 3,00              9,29 27,87                  

16 5038 Poste de concreto duplo t, tipo d, 200 kg, h = 9 m (nbr 8451) und 1,00          391,60 391,60                
1.599,32R$        

Mão de Obra
1 88264 Eletricista com encargos complementares h 3,18            17,97 57,14                  
2 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 7,00            14,06 98,42                  

3 89272
Guindaste Hidráulico Autopropelido, Com Lança Telescópica 28,80 
M, Capacidade Máxima 30 T, Potência 97 Kw, Tração 4 X 4 - Chp 
Diurno. Af_11/2014

chp 1,00          172,24 172,24                

327,80R$           

1.927,12R$        

CÓDIGO DESCRIÇÃO  UNID.

12.1
Letra caixa alta em aço inox, de 40 cm de altura, espessura de 4,0 
cm. 22 letras, "FEIRA MUNICIPAL DE CABIXI". Fornecimento e 
colocação

conj

ITEM Descrição Vl. Parcial
Material

1 Cotação
Letra caixa alta em aço inox, de 40 cm de altura, espessura de 4,0 
cm. 22 letras, "FEIRA MUNICIPAL DE CABIXI". Fornecimento e 
colocação

conjunto            1,00       4.276,67              4.276,67 

 R$        4.276,67 
Mão de Obra

1 C - 88309 Pedreiro com encargos complementares h               -                   -                           -   
2 C - 88316 Servente com encargos complementares h               -                   -                           -   

 R$                   -   

 R$        4.276,67 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

COEF. VL.UNITSINAPI UND

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Total material

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

Und. Coef. Vl. Unit.

Total material

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Cotação



OBRA : CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DA FEIRA
END. : RUA AIMORÉS, QUADRA 03, LOTE 01, SETOR 02
LOCAL: CABIXI/RO
ÁREA: 360,00 m²

DESONERADA

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 2% INSS 10,15 11,15 13,15 10,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,00
CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL 24,52

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI
ESTADO DE RONDÔNIA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
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SETOR DE ENGENHARIA 
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Sem mais: 

 

____________________________________ 
Henrry Hattori 

Engenheiro Civil CREA 9825/D-MS 
Pref. Mun. De Cabixi - RO 














































