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P  L  A  N  I  L  H  A      D  E      C  U  S  T  O  S

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário Preço Total Total do Item

1 Serviços Preliminares

1.1 Placa de identificação de obra publica,inclusive pintura e suportes de

madeira. Fornecimento e colocação 12,00 m²

EMOP 02.020.0001-A

1.2 Barracão de obra, com paredes e piso de tabuas de madeira de 3ª,

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive

pintura, sendo reaproveitado 2 vezes 12,00 m²

EMOP 02.004.0001-A

1.3 Locação de obra com aparelho topográfico sobre cerca de marcação,

inclusive construção desta e sua pré-locação e o fornecimento do material e

tendo por medição o perímetro a construir 512,88 m

EMOP 01.018.0002-A

1.4 Instalação e ligação provisoria para abastecimento de água e esgotamento 

sanitário em canteiro de obras,inclusive escavação, exclusive reposição da 

pavimentação do logradouro publico 1,00 un

EMOP 02.015.0001-A

1.5 Instalação e ligação provisoria de alimentação de energia elétrica, em baixa

tensão, para canteiro de obras,m3-chave 100a, carga 3kw,20cv,exclusive o 

fornecimento do medidor 1,00 un

EMOP 02.016.0001-A

2 Demolições e retiradas

2.1 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões 452,40 m²

REF. EMOP 05.001.0147-A

2.2 Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos,

inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 202,91 m

EMOP 05.001.0005-A

2.3 Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro do

canteiro de serviço 70,68 m³

EMOP 05.001.0001-A

2.4 Demolição manual de alvenaria de pedra argamassada, inclusive

empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço 5,67 m³

EMOP 05.001.0005-A

2.5 Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes,

em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral

dentro do canteiro de serviço 11,67 m³

EMOP 05.001.0002-B

2.6 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ 697,40 m³

SINAPI 72897

2.7

 (reutilizáveis como agregados na obra), em locais de disposição final

autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental 1.046,10 t

REF SINAPI 72850

2.8 Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e

descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento

auxiliar, a velocidade média de 50km/h, em caminhão basculante a óleo

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

Descarga de materiais e resíduos originários da construção civil (rcc), classe a

                                                  Aprov. SDUS:



Sem Preço

Heleomar Martins
Eng.civil
matr.: 26162

Página 2 de 18 09/10/2019

OBRA:  Revitalização de Área Esportiva e Construção

de Área de Lazer

             Arq: SDUS.ASSOR: PLRAECALEJ LOCAL: Encruzo da Enseada

P  L  A  N  I  L  H  A      D  E      C  U  S  T  O  S

ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário Preço Total Total do Item

diesel, com capacidade útil de 12t 20.922,00

EMOP 04.005.0140-A

3 Movimento de terra

3.1 Preparo mecanizado de terreno, compreendendo acerto, raspagem

eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material

excedente, exclusive compactação (exceto campo) 1.242,94 m²

COMP PMAR

3.2 Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ªcategoria com

pedras, instalações prediais ou outros redutores de produtividade ou cavas de

fundação, até 1,50m de profundidade, utilizando retroescavadeira, exclusive

esgotamento 135,83 m³

EMOP 03.016.0005-B

3.3 Aterro com material de 1ª categoria,compactado manualmente em camadas

de 20cm de material apiloado, proveniente de jazida distante ate 5km,

inclusive escavação, carga, transporte em caminhão basculante, descarga,

113,71 m³

EMOP 03.016.0005-B

4 Pavimentação

4.1

variáveis de 30 x30 cm a 60 x 60cm e espessura de 2,5 cm ,assentado e

rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive

regularização e compactação manuais do terreno. Fornecimento e execução 2.132,22 m²

COMP PMAR

4.2

80 cm a 120 cm. Fornecimento e assentamento 131,54 m²

COMP PMAR

4.3 Cordoes de concreto simples,com seção de 10x25cm, moldados no local,

inclusive escavação e reaterro 293,59 m

EMOP 09.010.0001-A

4.4

incluindo preparo de caixa, e = 5cm 11,08 m²

COMP PMAR

4.5

similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com

espessura de 3cm. Fornecimento e colocação. (desonerado)       83,52 m²

SCO/FGV RV 14.95.0053

4.6 Revestimento intertravado com peças (blocos) de concreto com cimento,

colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência a

(retangular), com espessura de 8cm, com todos os materiais e equipamentos,

 inclusive compactação com soquete vibratório, corte dos blocos para

arremate, com máquina de juntas (serra para concreto) e "colchão" de areia

com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pré moldado 300,92 m²

SCO/FGV BP 09.20.0356

4.7 Piso de borracha, espessura de 20mm, colorido, formato “ossinho”

antiderrapante, com isolação elétrica, resistente a produtos inflamáveis, para

áreas externas, inclusive sub-base em concreto esp. 6 cm 191,06 m²

COMP PMAR

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

txkm

espalhamento e irrigacao manuais

Pavimento em quartzito tipo cavaco irregular (Flagstone), com dimensões 

Pavimento em quartzito, tipo lajão (Flagstone) irregular, com tamanho de

Rampa para cadeirante em concreto fck = 13,5 MPa, controle tipo “C”,

Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou

compressão de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandês

                                                  Aprov. SDUS:
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4.8 Piso concreto colorido (óxido ferro vermelho sintético) armado monolítico,

junta fria, alisado c/régua vibratória, esp.10cm, sobre terreno acertado e sobre

15x15cm #4,2 mm(dupla), concreto usinado resistência à compressão de

necessários 176,62 m²

EMOP 13.373.0025-A

4.9

medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa

de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais,

escavação e reaterro 278,85 m²

EMOP 08.027.0037-A

4.10 Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional, (ladrilho hidráulico),

para pessoas com necessidades especificas, assentes sobre superfície em osso 15,72 m²

EMOP 13.333.0010-A

5 Revestimento

5.1 Revestimento de arquibancada em pedra quartzito serrada nas dimensões

40 x 40 cm, sendo a pedra do assento levemente boleada na aresta frontal e a

pedra do encosto reta, assentada com argamassa de cimento e areia no traço

1:3. Fornecimento e assentamento 219,35 m²

COMP PMAR

6 Mobiliário

6.1 Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com

diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de

2,65mm, dobrado a frio em dois ângulos de 90° e um angulo de 180°,

(0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção tubo/concreto, 

inclusive demolição e recomposição de calcada, retirada do material

excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto

Fornecimento e colocação 2,00

REF. SCO/FGV PJ 24.20.0061

6.2 Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor

natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e

Fornecimento e colocação. (desonerado)    3,00

Ref. SCO/FGV – PJ 24.05.0153

6.3 Banco para praça em concreto armado nas medidas 4,00 x 0,50m, reto ou

curvo com 04 apoios em concreto armado conforme projeto 8,00

COMP PMAR

6.4 Bancos para jardim com 14 réguas de madeira aparelhada, secção de

(5,5 x 3,75)cm e comprimento de 2m, presas com parafusos de porca nos pés

de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de ferro ao centro do assentamento,

inclusive espigão de fixação, 4 bases de concreto de (15x15x30)cm, e

pintura na cor a ser indicada. (desonerado)  3,00

SCO/FGV PJ 24.05.0103

6.5 Papeleira de polietileno, capacidade para 50L, de (75,50 x 34,50 x 43,50) cm 14,00

REF INSUMO 10952

6.6 Placa informativa 14,00

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

lastro brita, excl. acerto terreno, incl.brita, lona tecido resinado, tela sold.

20MPa com transporte do concreto e toda mão-de-obra e equipamento

Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, pré-moldado, tipo DER-RJ,

chumbado em bloco de concreto FCK=13,5 Mpa com dimensões de

un

preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ.

un

un

un

un

un

                                                  Aprov. SDUS:
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SBC 55918

7 Brinquedos

7.1 Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas

em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de

1,00

SCO/FGV - PJ 24.10.0654

7.2 Escorrega de 0/4 anos com altura de 1,17m em madeira aparelhada e tubos de

ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede

demãos de acabamento. Fornecimento e colocação. (desonerado)   1,00

SCO/FGV – PJ 24.10.0540

7.3 Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes

galvanizadas, fixadas por meio de braçadeiras, em travessão de tubo de ferro

galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8",

suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em

acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação. (desonerado)  1,00

SCO/FGV – PJ 24.10.0152

7.4 Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas

em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e

(desonerado) 1,00

SCO/FGV – PJ 24.10.0655

7.5 Jogo de amarelinha nas dimensões 3,60 x 0,98m, com marcação em cerâmica

 7 x 7 nas cores vermelha e amarela e números de cacos da mesma cerâmica.

Conforme projeto. 1,00

COMP PMAR

7.6

o tampo da mesa e as vigas receberão acabamento com massa acrílica e tinta

na cor do concreto e marcação na cor branca 2,00

COMP PMAR

8

8.1 Prancha para abdominal, em madeira aparelhada e estrutura tubular (externa e

internamente) de 2’’ e espessura de parede de 1/8’’, fixada em blocos de

conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação. 1,00

COMP PMAR

8.2 Barras paralelas para ginástica em tubos de ferro galvanizado (externa e

internamente) de 2’’ de espessura de parede de 1/8’’, chumbados em blocos

acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.  1,00

COMP PMAR

8.3 Barra dupla para ginástica em tubo de ferro galvanizado (externa e

internamente) de 1’’ de espessura de parede de 1/8’’, horizontais e montantes 

similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ.  

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

Fornecimento e colocação. 1,00

parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de

acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) un

de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base Galvite ou similar, 2

un

sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demãos de

un

espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2

demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao.

un

un

Mesa de ping-pong, nas dimensões 2,70 x 1,50 x 0,80 m, tampa e apoio em

concreto armado fck = 18 MPa (vigas e pilares), espessura do tampo de 8cm,

un

Equipamento de Ginástica em eucalipto autoclavado

concreto, com pintura de base Galvite ou similar, 2 demãos de acabamento,

un

de concreto com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de

un

de 4’’, chumbados em blocos de concreto com pintura de base Galvite ou

                                                  Aprov. SDUS:

un
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COMP PMAR

9 Instalação Hidráulica

9.1 Caixa para registro, de alvenaria de tijolo macico (7x10x20)cm, em paredes

de meia vez (0,10m), de (0,40x0,40x0,50)m, com tampa de concreto com

0,10m de espessura mínima, utilizando argamassa de cimento e areia no traço

 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma

argamassa, para tubulação de ferro fundido de 0,20m de diâmetro, exclusive

escavação e reaterro. (desonerado)   1,00

SCO/FGV – DR 29.10.0059

9.2 Registro de esfera,em bronze,com diâmetro de 3/4".

Fornecimento e colocação 1,00

EMOP 15.029.0020-A

9.3 Tubo de PVC rígido de 25mm,soldável, inclusive conexões e emendas,

exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento 56,46 m

EMOP 15.036.0037-A

9.4 Escavação e reaterro de vala, em material de 1ªcategoria, para ligação

de água potável 56,46 m

EMOP 03.001.0098-A

10 Diversos

10.1 Placa de identificação de praça com nome da praça entalhado em

projeto. 1,00 m²

COMP PMAR

10.2 Cerca para parque com módulos de 1,50 x 1,00 m, em tubo galvanizado

Ø 2 e 1/2", fechado na parte superior, sem costura, E = 3 mm, estes

chumbados em base de concreto Ø 15 cm x 30 cm de altura; peças

horizontais em tubo galvanizado 2"; e peça horizontal superior e peças

verticais em ferro perfil quadrado 5/8";  ornato em barra chata 

½ ” x 1/4”, inclusive escavação, reaterro, transporte, carga e

descarga, portão e pintura. Conforme projeto 54,26 m

COMP PMAR

11 Drenagem Parquinho e Praça

11.1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a (areia,argila

ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 243,53 m³

EMOP 03.001.0001-B

11.2 Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x  40cm), em

paredes de 0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais,

utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo as 

paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa,  

19,00

EMOP 06.015.0030-A 

11.3 Reaterro de vala/cava compactada a maco,em camadas de 30cm d e espessura

201,01 m³

EMOP 03.013.0001-B

11.4 Tubo de concreto simples, classe PS-1 (NBR 8890/03), para coletor de

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

un

un

Maçaranduba com suporte de peças de eucalipto autoclavado, conforme

enchimento dos blocos e base em concreto simples fck = 10MPa e grelha de

ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais. un

maxima,com material de boa qualidade,exclusive este

águas pluviais, com diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura de

                                                  Aprov. SDUS:

geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação,

inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de
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Fornecimento e assentamento 36,75 m

EMOP 06.003.0053-A

11.5 Tubo de concreto simples, classe PS-1(NBR 8890/03),para coletor de águas

pluviais, com diâmetro de 400mm, aterro e soca ate a altura da geratriz

superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive

fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e

areia, no traço 1:4, inclusive acerto de fundo de vala.

Fornecimento e assentamento 270,70 m

EMOP 06.003.0055-A

11.6 Caixa de ralo 30 x 50 x 40 cm, com grelha 5,00

REF SBC 57312

12 Muro de Pedra

12.1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a (areia,argila ou

picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 7,02 m³

EMOP 03.001.0001-B

12.2 Alvenaria de pedra em elevação, de uma face, feita com blocos de dimensões

aproximadas de 30x30x30 a 40x40x40cm,assentes com argamassa de

cimento,saibro e areia, no traco 1:2:3, juntas simples,tendo altura ate 1,50m 18,42 m³

EMOP 12.001.0020-A

12.3 Concreto ciclópico confeccionado com concreto dosado para um a resistência 

característica a compressão de 10mpa,tendo 30% do volume real ocupado por

pedra-de-mao,inclusive materiais ,transporte,preparo,lançamento e adensamento 3,51 m³

EMOP 11.003.0014-B

13 Cinturão Verde

13.1 Cerca construída com moirão reto de concreto armado, seção retangular

0,10 x 0,12m e comprimento de 2,50m, espaçados de 3,00m, cravados 0,50m

Fornecimento e colocação 182,59 m

EMOP 05.035.004-0 

14 Cintamento paralelo ao campo de grama natural

14.1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a (areia,argila ou 

picarra),ate 1,50m de profundidade,exclusiv e escoramento e esgotamento 9,83 m³

EMOP 03.001.0001-B

14.2 Formas de madeira de 3ª para moldagem de pecas de concreto armado com 

paramentos planos,em lajes,vigas,paredes,etc, servindo a madeira 3 vezes

,inclusive desmoldagem,exclusive escora mento. 142,14 m²

EMOP 11.004.0020-B

14.3 Barra de aco ca-50,com saliência ou mossa,coeficiente de conformação superfi-

cial mínimo (aderência) igual a 1,5,diâmetro de 8 a 12,5mm,destinada a armadura 

de concreto armado,10% de perdas de pontas e arame 18.fornecimento 521,98 kg

EMOP 11.009.0014-B

14.4 Corte,dobragem,montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-50,em 

barras redondas,com diametro de 8 a 12,5mm 521,98 kg

EMOP 11.011.0030-B

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

14.5 Fio de aço ca-60,redondo,com saliência ou mossa,coeficiente de conformação 

superficial mínimo(aderência)igual a 1,5,diâmetro entre 4,2 a 5mm,destinado a 

armadura de pecas de concreto armado,compreendendo 10% de perdas de pontas 

cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto de fundo de vala.

un

no solo, com 5 fios corridos de arame liso galvanizado nº 12.
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e arame 18.fornecimento. 125,05 kg

EMOP 11.009.0011-A

14.6 Corte,dobragem,montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-60,em fio

redondo,com diâmetro de 4,2 a 5mm 125,05 kg

EMOP 11.011.0027-A

14.7 Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão

de 20mpa,inclusive materiais,transporte,p reparo com betoneira, lançamento e 

adensamento 9,83 m³

EMOP 11.003.0003-B

15 Instalações elétricas

15.1 Poste de concreto, com seção circular, com 11,00m de comprimento e carga

transporte.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 3,00 un

EMOP 18.45.0032-A

15.2 Projetor em Led de potência 200w. Fornecimento e instalação. 12,00 un

COMP PMAR

15.3 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos

unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para

instalação de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 1,00 un

EMOP 15.007.0405-A

15.4 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50A x 250V.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 4,00 un

EMOP 15.007.0600-A

15.5 Cruzeta de madeira para linha de 13,8 KV, de (90 x 115 x 2000) mm 6,00 un

Insumo EMOP 05400

15.6 Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex

ou similar, diâmetro de 50mm (2" ), lançado diretamente ao solo com com

arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e

tamponamento, exclusive escavação e reaterro. (desonerado)  190,00 m

SCO/FGV IT 24.10.0112

15.7 Conjunto de aterramento de rede de baixa tensão (BT) (ver desenho A2-134

-CP). Fornecimento e instalação. (desonerado) 9,00 un

SCO/FGV IP 19.05.0203

15.8 Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste

hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante,

material de operação e material de manutenção, com as seguintes

especificações mínimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidráulico

provido de lança de ate 5,90m de extensão e malhal. Custo horário produtivo

(desonerado)    80,00 h

SCO/FGV - EQ 04.05.0415

15.9 Conector perfurante para cabo 2,5mm a 25MM à prova d’água 20,00 un

COMP PMAR

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

15.10 Caixa de passagem em alvenaria 30 x 30 x 15 cm 9,00 un

SBC 55782

15.11 Cabo de cobre flexível de 750v, seção de 4x10,0 mm2 , pvc/70°.

nominal horizontal no topo de 400kg, inclusive escavação, exclusive
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Fornecimento 225,00 m

EMOP 21.026.0070-A

15.12 Fornecimento e instalação de cabo pp 3 x 2,5mm 600V/1kv. Fornecimento e

instalação. 150,00 m

COMP PMAR

15.13 Luminária tipo pétala com lâmpada de led 150W e fotocélula 21,00 un

COMP PMAR

15.14 Núcleo para fixação de luminária, tipo Pétala, em poste reto (aço ou concreto)

de 15m, exclusive luminária e núcleo. Colocação. (desonerado)   3,00 un

SCO/FGV IP 09.20.0050

15.15 Cabo de cobre flexível, 750V, seção de 3x6mm2, PVC/ 70oC.

Fornecimento. (desonerado)    60,00 m

SCO/FGV IP 14.30.0206

15.16 Braco curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020

galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho

de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projeção

horizontal, diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e

especificação EM-RIOLUZ n.o 17. Fornecimento.(desonerado)      12,00 un

SCO/FGV IP 04.50.0506

15.17 Colocação de braço,  padrão RIOLUZ, exclusive fornecimento das

ferragens de fixação e do braço. (desonerado)  12,00 un

SCO/FGV IP 04.55.0050

15.18 Cinta de aço galvanizado de 190mm. Fornecimento. (desonerado) 12,00 un

REF SCO/FGV IP 54.10.0312

15.19 Projetor em Led de potência 400w. Fornecimento e instalação 24,00 un

COMP PMAR

16 Campo Society Grama Sintética – Anexo I 1,00 un

17 Vestiário – Anexo II 1,00 un

18 Campo Grama Natural – Anexo III 1,00 un

19 Limpeza da Obra 3.777,29 m²

COMP PMAR

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

20 Administração Local

20.1 Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais 430,00 h

EMOP 05.105.0032-A

20.2 Mão-de-obra de técnico de edificações, inclusive encargos sociais 410,00 h
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EMOP 05.105.0050-A

20.3 Mão-de-obra de mestre de obra "a", inclusive encargos sociais 380,00 h

EMOP 05.105.0029-A

20.4 Veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor bicombustível (gasolina

e álcool) de 1,6 litros, com ar condicionado, direção hidráulica e vidros

dianteiros elétricos, inclusive motorista (cp) 266,00 h

EMOP 19.004.0040-E

20.5 Veículo de passeio, 5 passageiros, 4 portas, motor bicombustível (gasolina

e álcool) de 1,6 litros, com ar condicionado, direção hidráulica e vidros

dianteiros elétricos, inclusive motorista (ci) 114,00 h

EMOP 19.004.0040-C

20.6 Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como:

consumo de água, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de

escritório, computadores, subsídios em alimentação e transportes, móveis e

utensílios, ar condicionado, bebedouro, ART, fotografias, uniformes, diárias

e demais itens que complementam as despesas já consideradas. Veja o critério

para utilização deste item na contra-capa do Boletim Mensal de Custos 58,02 ur

EMOP 05.100.0900-A

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

16 - Campo Society Grama Sintética - Anexo I

1 Serviços Preliminares

1.1 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente

 até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente,

 inclusive compactação mecânica 1.125,00 m²

EMOP 01.005.0003-A 
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2 Drenagem

2.1

61,71 m³

EMOP 03.001.0001-B

2.2

Fornecimento e colocação. 771,40 m²

Ref  EMOP 06.100.0010-A 

2.3 Dreno em tubo plástico perfurado, diâmetro 150mm para campo de futebol, in-

clusive conexões. Fornecimento e colocação, inclusive brita nº1 385,70 m

COMP PMAR

2.4 Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em

paredes de uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,60 x 0,60m utilizando arga-

massa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em 

concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revesti-

to armado, 15MPa, com espessura de 10 cm. 1,00 un

EMOP 06.014.0062-A 

2.5 Tubo de concreto simples,classe ps-1(nbr8890/03),para coletor de águas pluviais,

de 200mm de diâmetro,aterro e soca ate a altura da geratriz superior do tubo,

considerando o material da própria escavação,inclusive fornecimento do material 

para rejunte. 5,00 m

EMOP 06.003.0050-A

2.6

passagem de tubo de  PVC 200 mm (drenagem) 0,50 m³

REF  EMOP 03.001.0095-A

3 Alambrado

3.1 alambrado para quadra de esporte de 3,00 x 6,00, com montante a cada 3 m em 

tela galvanizada revestida pvc na cor verde malha 3” x 3’, fixada em tubos de

 ferro galvanizado na vertical 21/2 e horizontal 1 ½ “ com dobradiças, cadeado 

e porta cadeado para 2 portões medindo (1,00 2,00). 610,00 m²

COMP PMAR

3.2 Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou

 acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de zar-

cão de secagem rápida cor laranja e duas demãos de acabamento. 101,88 m²

EMOP 17.017.0320-A 

4 Fundações do cintamento lateral

Estacas a Trado (cintamento lateral)

4.1 Perfuração manual de solo, a trado até 10” 24,00 m

EMOP 01.001.0077-A 

4.2 Estaca de concreto fck = 15MPa, armada, moldada no terreno, 

fornecimento dos materiais e concretagem com adensamento 

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

24,00 m

EMOP 10.028.0010-A 

4.3 Fôrmas de madeira para moldagem de peças de concreto armado com tábuas de 

pinho de 3ª , 3 reaproveitamentos. Fornecimento, montagem e desmoldagem 46,80 m²

EMOP 11.004.0020-B

Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou

 piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

Manta geotêxtil em drenos subterrâneos para campo de futebol.

das internamente com a mesma argamassa, inclusive tampa de concre-

Escavação e reaterro de vala, em material de 1ª categoria, para 

com diâmetro de 200mm, com capacidade para 20t, inclusive 

manual, exclusive perfuração
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4.4 Concreto para peças armadas, dosado racionalmente para uma resistência carac-

materiais, confecção, transporte equivalente a 20,00m na

horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e 

adensamento na quantidade de 2,00m³/h 3,51 m³

EMOP 11.003.0003-B 

4.5 Barra de aço CA-50B, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação su-

perficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada à

armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de

pontas e arame 18 124,80 kg

EMOP 11.009.0014-B 

4.6 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço CA-50A

ou CA-50B, em barras redondas, com diâmetro igual a 8 a 12,5mm 124,80 kg

EMOP 11.011.0030-B 

4.7 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação 

superficial mínimo(aderência) igual a 1,5 , diâmetro de 6,3mm, destinada à 

armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de 

pontas e arame 18. FORNECIMENTO 104,00 kg

EMOP 11.009.0013-A

4.8 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas  fôrmas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm 104,00 kg

EMOP 11.011.0029-A

5 Mureta do campo e fundações

5.1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª catego-

esgotamento. 12,68 m³

EMOP 03.001.0001-B

5.2 Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 

30cm de espessura máxima. 8,49 m³

EMOP 03.013.0001-B

5.3 Fôrmas de madeira para moldagem de peças de concreto

armado com tábuas de pinho de 3ª , 3 reaproveitamentos  

Fornecimento, montagem e desmoldagem 99,04 m²

EMOP 11.004.0020-B

5.4 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação 

de pontas e arame 18 

EMOP 11.009.0014-B 282,88 kg

5.5 Corte,dobragem, montagem e colocação e ferragens nas formas, aço CA-50A ou 

CA-50B, em barras redondas, com Ø de 8 a 12,5mm 282,88 kg

EMOP 11.011.0030-B 

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

5.6 Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação 

superficial mínimo(aderência) igual a 1,5 , diâmetro de 6,3mm, destinada à 

armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas de 

pontas e arame 18. FORNECIMENTO 200,40 kg

EMOP 11.009.0013-A

5.7 Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas  fôrmas, aço CA-50, em 

barras redondas, com diâmetro igual a 6,3mm 200,40 kg

terística à compressão de 20MPa, inclusive

ria até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e 

superficial mínimo(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 8 a 12,5mm, destinada

à armadura de concreto armado, compreendendo fornecimento, 10% de perdas 
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EMOP 11.011.0029-A

5.8

equivalente a 20,00m na horizontal e 10,00m na vertical, produção, lançamento e 

adensamento na quantidade de 2,00m³/h 7,37 m³

EMOP 11.003.0003-B 

5.9 Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de ci-

mento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura,  de superfície

corrida, até3,00m de altura e medida pela área real. 22,62 m²

EMOP 12.005.0010-A

5.10 Chapisco em parede com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura 

9 mm - Fornecimento e execução 133,90 m²

EMOP 13.001.0010-B

5.11 Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 2,5cm de espessura,

com corante,aplicado sobre chapisco,exclu sive este 133,90 m²

EMOP 13.001.0031-A

5.12 Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium  

ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo 133,90 m²

mento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento

EMOP 17.018.0110-A

6 Grama Sintética

6.1 Grama sintética

6.1.1 Piso de grama sintética, em rolo, com fios de 50mm de altura, na cor verde, 

demarcação de linhas com grama na cor branca, sistema de amortecimento com-

posto com as seguintes características mínimas: Camada de areia especial com

1 cm de espessura (20 kg/m²) e granulos de borracha de granulometria de 0,6 a

2mm (9 kg/m²) e mão de obra especializada para instalação; base asfáltica dre-

nante composta de camadas niveladas de brita nº 2 e pedrisco, imprimadas 

com emulsão asfáltica e compactadas na espessura de 10 cm, 

Fornecimento e colocação. 1.125,00 m²

COMP PMAR

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

17 - Vestiário - Anexo I1

1 Demolições e retiradas

1.1

dentro do canteiro de serviço. 3,60 m²

EMOP 05.001.0023-A 

1.2 Demolição de revestimento em azulejos, cerâmicas ou mármore em parede,

21,42 m²

EMOP 05.001.0009-A 

Concreto para peças armadas, dosado racionalmente para uma resistência carac-

terística à compressão de 20MPa, inclusive materiais, confecção, transporte

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixa-

Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento 

exclusive a camada de assentamento.
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1.3 Demolição de argamassa de assentamento de azulejo, cerâmica ou mármore

21,42 m²

EMOP 05.001.0014-A

1.4 Remoção de coberturas em telhas de cimento-amianto convencional ou ondula-

66,43 m²

EMOP 05.001.0041-A

1.5 Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes,

dentro do canteiro (cintamento do campo areia). 0,24 m³

EMOP 05.001.0002-B 

1.6 Arrancamento de portas, janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros 10,00 un

EMOP 05.001.0134-A 

1.7 Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões 3,60 m²

EMOP 05.001.0147-A 

1.8 Arrancamento de aparelhos sanitários 8,00 un

EMOP 05.001.0145-A 

1.9 Carga manual de entulho em caminhão basculante 2,40 m³

SINAPI 72897

1.10 Descarga de materiais e resíduos originários da construção civil(rcc), classe a

(reutilizáveis como agregados na obra),em locais de disposição final auto-

rizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental 3,60 t

REF SINAPI 72850

1.11 Transporte e descarga de entulho 72,00 Txkm

REF EMOP 04.005.0006-B

2 Cobertura

2.1 Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas, constituído de

cumeeira e terças de 3"x4.1/2",caibros de 3 "x1.1/2",ripas de 1,5x4cm, tudo em

madeira serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do madeiramento.

Fornecimento 86,00 m²

EMOP 16.001.0050-A

2.2 Cobertura em telha cerâmica colonial,exclusive cumeeira e madeiramento. 86,00 m²

medida pela área real de cobertura. Fornecimento e colocação

REF EMOP 16.002.0010-A

2.3 Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais

Fornecimento e colocação 25,84 m

EMOP 16.002.0015-A

2.4 Forro de tábuas de cedrinho macho-fêmea, com 10 x 1cm, pregado em sarrafos

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

de madeira de lei de 2 x 10cm, espaçados de 50cm. 33,95 m²

EMOP 13.195.0015-A

2.5 Pilares de madeira 15x15 cm,em maçaranduba ou similar, altura livre de 2,80m. 5,00 un

REF SBC – 40057

3 Esquadrias

3.1 Porta com uma almofada rebaixada, de cedro ou canela de 80 x 210 

x 3cm, guarnição de canela, sendo a aduela de 13 x 3cm e alisares 5x2cm,

3,00 un

em parede, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço.

da, inclusive madeiramento, medido o conjunto pela área real da cobertura.

em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral

exclusive ferragens.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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EMOP 14.006.0030-A 

3.2 Porta com uma almofada rebaixada, de cedro ou canela de 60 x 210 

x 3cm, guarnição de canela, sendo a aduela de 13 x 3cm e alisares 5x2cm,

2,00 un

EMOP 14.006.0036-A 

3.3 Conjunto de ferragens para portas de madeira, de 1 folha, internas, sociais ou

de serviço, constando de fornecimento sem colocação - 

esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias - de:

 - Fechadura simples, retangular, de ferro, acabamento cromado;

 - Maçaneta tipo alavanca, em zamak ou latão, acabamento polido e

cromado;

 - Espelho retangular ou semi-elíptico, de ferro ou latão, polido e cro-

mado;

 - 3 dobradiças de ferro galvanizado de 3" x 2.1/2", com pino e bolas 

de latão. 3,00 un

EMOP 14.007.0045-A

3.4 Ferragens para porta de madeira, de 1 folha de abrir, para sanitários ou chuveiros 

coletivos, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no 

fornecimento e colocação das esquadrias), de: -Fecho de sobrepor, tipo 

“Livre-Ocupado”, retangular, em zamak ou latão, acabamento cromado; 

-3 dobradiças de ferro galvanizado de 3” x 2.1/2”, com pino e bolas de ferro 2,00 un

EMOP 14.007.0070-A

3.5 Janela de madeira em angelim ou similar, tipo maxim-ar, dimensões 1,80x0,60m,

inclusive ferragens. Fornecimento e instalação 1,08 m2

SBC 110342

3.6 Janela de madeira em angelim ou similar, tipo maxim-ar, dimensões 1,20x0,60m,

inclusive ferragens. Fornecimento e instalação 0,72 m2

SBC 110342

3.7 Janela de madeira em angelim ou similar, tipo maxim-ar, dimensões 0,60x0,60m,

inclusive ferragens. Fornecimento e instalação 0,72 m2

SBC 110342

4 Vidro

4.1 Vidro transparente, fantasia, de 4mm de espessura, do tipo martelado, ártico, ou 

lixa.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 3,60 m²

EMOP 14.004.0040-A 

5 Revestimento de Parede

5.1 Chapisco em superfície de concreto ou alvenaria, com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, espessura 9mm 242,76 m²

EMOP 13.001.0010-B

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

5.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 152,04 m²

paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

SINAPI 87529

5.3 Revestimento externo,de uma vez,com argamassa de cimento, saibro macio e 90,72 m²

areia fina,no traco 1:3:3,com espessura de 2,5cm ,inclusive chapisco de cimento

e areia,no traco 1:3

EMOP 13.002.0011-B

5.4 Azulejo esmaltado liso branco 15x15 ou 20x20cm assentado com argamassa

exclusive ferragens.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo. Fornecimento e execução. 140,88 m²

REF SINAPI 87264

5.5 Revestimento de piso com granito cinza miracema serrado e face natural, em 

placas, com 3cm de espessura, assentado sobre superfície em osso, com nata de 

cimento sobre argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3 18,00 m²

EMOP 13.369.0020-A

6 Pavimentação

6.1 Piso cerâmico esmaltado com medidas em torno de 30x30

a 40x40 cm, PEI IV. Assentado com argamassa pré-fabricada

de cimento colante. Fornecimento e execução 49,02 m²

REF EMOP 13.330.0076-A

6.2 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 p limentos, largura 

de 15cm,assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traco 1:2:2, e 

rejuntamento com cimento branco e corante 5,70 m

EMOP 13.348.0075-A

7.1 Pintura

7.1 Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium  

ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo

mento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento 72,72 m²

EMOP 17.018.0110-A

7.2 Pintura interna ou externa de alta classe sobre madeira nova ,com esmalte

alquídico brilhante ou acetinado sobre superficial preparada com material da 31,68 m²

mesma linha de fabricação,conforme item 17.017.0100,exclusive este preparo,

,inclusive lixamento,um

EMOP 17.017.0155-A

7.3 Verniz tipo osmocolor para aplicação em madeira bruta ou aparelhada, 192,10 m²

em duas demãos

SINAPI 6082

8 Instalações  Hidráulicas

8.1 Registro de pressão com canopla Ø20mm (3/4") 6,00 un

SINAPI 89985

8.2 Torneira para lavatório, 1193 de 1/2” x 9cm aproximadamente, 

em metal cromado.  FORNECIMENTO 3,00 un

EMOP 18.009.076-A 

8.3 Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,para passagem de tubos e 

dutos,com diâmetro de 1/2" a 1" 12,40 m

EMOP 15.045.0110-A 

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

8.4 Abertura e fechamento manual de rasgo em alvenaria,para passagem de

 tubos e dutos,com diametro de 1.1/4" a 2" 11,40 m

EMOP 15.045.0115-A

9 Louças e metais

9.1 Lavatorio de louca com coluna, para deficiente fisico, cor gelo, dimensoes 55x47 1,00 un

cm, coluna de louca universal referencia C1. Fornecimento.(desonerado)     

SCO / FGV – AP 04.07.0800

9.2 1,00 un

SCO / FGV – AP 04.07.0300

concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixa-

Bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo. Fornecimento.(desonerado) 
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9.3 Assento especial para bacia sanitária para deficiente físico, cor gelo,

Fornecimento.(desonerado) 1,00 un

SCO / FGV – AP 04.07.0100

9.4 Instalação e assentamento de vaso sanitário individual e caixa de descarga 

com 2,00m de tubo de PVC de 25mm, com conexões, até a caixa e após esta até o 

vaso, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de PVC de 100mm à caixa de 

3,00 un

EMOP 15.004.0108-A

9.5 Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de PVC 

de 40mm e conexões 3,00 un

EMOP 15.004.0063-A

9.6 Mictorio coletivo de aco inoxidavel, com secao de (580x300)mm, em chapa 20-

304, com crivo de saida de 1 1/4", registro de 3/4". Fornecimento.(desonerado) 2,60 m

SCO / FGV – AP 04.10.0400

9.7

aparelho), compreendendo:  3,00m de tubo de PVC de 25mm, registro de gaveta, 

2,00m de tubo de PVC de 40mm e 50mm, cada, conexões e caixa sifonada de PVC 

com 100 x 100 x 50mm, com tampa cega 2,00 un

EMOP 15.004.0053-A

9.8 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1 1/4",inc lusive fixação com 

parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 70cm,para pessoas com necessida-

des especificas.fornecime nto e colocação 1,00 un

EMOP 18.016.0108-A

9.9 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com 

parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80cm,para pessoas com necessida-

des especificas.fornecime nto e colocação 2,00 un

EMOP 18.016.0106-A

9.10 Banco articulado,com cantos arredondados e superfície antiderrapante imperme-

avel,dimensões mínimas 0,45x0,70m,em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1 1/4",

para pessoas com necessidades especificas.forncimento e colocação 1,00 un

EMOP 18.016.0140-A

9.11 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304, tubo de 1.1/4",em "l", inclusive fixação 

com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, medindo 70x70cm, para pessoas 

com necessidades especificas. Fornecimento e colocação 1,00 un

EMOP 18.016.0110-A

  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

10 Diversos

10.1 Divisórias em granito cinza andorinha esp. = 3 cm, assentado argamassa, 

no traço 1:3 3,80 m²

EMOP 12.035.0001-A

(exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo:  instalação hidráulica

inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação

Instalação e assentamento de mictório tipo calha (exclusive fornecimento do 
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  Elaborado:                                                                 Elaborado:                                                                Aprov. SDUS:

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

18 – Campo Grama Natural - Anexo I1I

1 Demolições e retiradas

1.1 Arrancamento de grades,gradis,alambrados,cercas e portoes 397,00 m²

EMOP 05.001.0147-A 

2 Alambrado

2.1 Colocação de alambrado com troca de tubos e tela 397,00 m²

COMP PMAR

2.2 Retirada de tela om reaproveitamento 1.191,00 m²

COMP PMAR

2.3 Colocação de tela com reaproveitamento de tela retirada 1.191,00 m²

COMP PMAR
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2.4 Pintura interna ou externa sobre ferro,com esmalte sintético brilhante ou 

acetinado apos lixamento,limpeza,desengorduramento,uma demão de fundo

anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento 203,80 m²

EMOP 17.017.0320-A

3 Drenagem

3.1 Vala drenante 45 x 50 cm, com todos os materiais, inclusive escavação 1.209,48 m

COMP PMAR

3.2 Vala drenante 70 x 50 cm, com todos os materiais, inclusive escavação 105,90 m

COMP PMAR

3.3 Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço (7 x 10 x 20cm), em paredes de 

uma vez (0,20m), de 0,40 x 0,40 x 0,60m, utilizando argamassa de cimento e

areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha

interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa,

2,00 un

EMOP 06.014.0068-A

3.4 Escavacao manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a (areia,argila ou 

picarra),ate 1,50m de profundidade,exclusiv e escoramento e esgotamento 8,00 m³

EMOP 03.001.0001-B

3.5 Tubo de concreto simples, classe PS-1 (NBR 8890/03), para coletor de águas 

pluviais, de 200mm de diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior do

material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, 

10,00 m

EMOP 06.003.0050-A

3.6 Reaterro de vala/cava compactada a maco,em camadas de 30cm d e espessura

máxima, com material de boa qualidade,exclusive este 5,69 m³

EMOP 03.013.0001-B

4 Gramado

4.1 Substrato para campo de futebol de grama natural, inclusive material necessário

para o preparo do campo para o plantio de grama 1.017,70 m²

COMP PMAR

4.2 Plantio de grama em placas tipo esmeralda,inclusive fornecimento da grama e

transporte,exclusive preparo do terreno e o material para este 5.088,52 m²

EMOP 09.001.0020-A

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

inclusive tampa de concreto armado, 15MPa, com espessura de 10cm

tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do 

inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

                                                  Aprov. SDUS:


	Sem Preço

