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Heleomar Martins
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marcelo.marcelino
matr.: 3007

OBRA: Revitalização da Praça Ulisses Guimarães

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

madeira. Fornecimento e colocação 12,00 m² 315,08 3.780,96

EMOP 02.020.0001-A

1.2 Barracão de obra com divisão interna para escritório e deposito de materiais,

piso de tabuas de madeira de 3ª sobre estaqueamento de pecas de madeira de

18,00 m² 322,86 5.811,48 9.592,44

EMOP 02.004.0005-A

2 Demolições e Retiradas

2.1 Arrancamento de paralelepípedo, inclusive afastamento lateral dentro do 

 canteiro de serviço 39,22 m² 6,45 252,97

EMOP 05.001.0143-A

2.2 Arrancamento de meio fio, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive 

 afastamento lateral dentro do canteiro de serviço 14,68 m 14,20 208,46

EMOP 05.001.0142-A

2.3 Remoção manual de passeio de pedra portuguesa 1.136,74 m² 7,10 8.070,85

EMOP 05.001.060-A

2.4 Remoção de cobertura em telhas coloniais, medida pela área real da cobertura,

exclusive madeiramento 16,81 m² 13,53 227,44

EMOP 05.001.043-A

2.5 Demolição de piso São Tomé com respectiva camada de argamassa de assentamento

inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço 16,81 m² 12,60 211,81

EMOP 05.001.015-A

2.6 Demolição manual de concreto simples com empilhamento lateral dentro 

16,53 m³ 176,37 2.915,40

EMOP 05.001.001-A

2.7 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ 19,00 m³ 22,35 424,65

SINAPI 72897

2.8

 (reutilizáveis como agregados na obra), em locais de disposição final 28,50 T 49,50 1.410,75

autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental

COTAÇÃO PMAR

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

descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento 1.425,00 0,50 712,50

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

diesel, com capacidade útil de 12t

EMOP 04.005.0140-A

2.10 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 52,27 m³ 22,35 1.168,23

SINAPI 72897

2.11

 (reutilizáveis como agregados na obra), em locais de disposição final 78,40 T 49,50 3.880,80

autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental

REF SINAPI 72850

2.12 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada 3.920,25 0,60 2.352,15 21.836,01

SINAPI 72840

3 Movimento de terra

3.1 Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente 

1.285,18 m² 6,45 8.289,41

compactação

EMOP 01.005.0001-A

3.2 257,03 m³ 64,65 16.616,99 24.906,40

após a compactação

EMOP 08.001.0008-A

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

             Arq: SDUS.ASSOR: PLRPUGPM LOCAL: Parque Mambucaba

Placa de identificação da obra Padrão PMAR, inclusive pintura e suportes de 

3ª,3"x3",paredes de tabuas d e madeira de 3ª e cobertura de telhas de fibroci-

mento de 6mm ,incl.

do canteiro de serviço

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

TxKm³

Descarga de material e resíduos originais da construção civil (rcc) classe A

TxKm³

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

Base de brita corrida , inclusive fornecimento dos materiais, , medida
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4 Alvenaria e Pavimentação

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

colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variações, com resistência a 1.285,18 m² 71,28 91.607,63

(retangular), com espessura de 6cm, 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

SCO/FGV BP 09.20.0353

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

inclusive escavação e reaterro 365,09 m 34,75 12.686,88

EMOP 09.010.0001-A

4.3

incluindo preparo de caixa, e = 5cm 12,96 m² 76,11 986,39

COMP PMAR

4.4

similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com 7,02 m² 134,15 941,73

espessura de 3cm. Fornecimento e colocação. (desonerado)       

SCO/FGV RV 14.95.0053

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

antiderrapante, com isolação elétrica, resistente a produtos inflamáveis, para 258,36 m² 164,40 42.474,38

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

COMP PMAR

4.6

160,52 m² 42,06 6.751,47

terreno

EMOP 13.370.0010-A

4.7 16,81 m² 76,62 1.287,98

20 cm x 40 cm. Fornecimento e assentamento

COMP PMAR

4.8

medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa 16,68 m 72,20 1.204,30

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

escavação e reaterro

EMOP 08.027.0037-A

4.9 Alvenaria de blocos de concreto armado 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura,  de superfície 26,80 m² 42,07 1.127,48 159.068,24

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

EMOP 12.005.0010-A

5 Cobertura

5.1 Cobertura em telha cerâmica colonial,exclusive cumeeira e madeiramento.

medida pela área real de cobertura. Colocação 11,76 m² 69,22 814,03

COMP PMAR

5.2 Cobertura em telha cerâmica colonial,exclusive cumeeira e madeiramento.

medida pela área real de cobertura. Fornecimento e colocação 5,04 m² 106,74 537,97

EMOP 16.002.0010-A

5.3 Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais

Fornecimento e colocação 12,36 m 21,97 271,55 1.623,55

EMOP 16.002.0015-A

6 Revestimentos

6.1 Revestimento de arquibancada em pedra quartzito serrada nas dimensões

20 x 50 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 70,72 m² 162,49 11.491,29 11.491,29

1:3. Fornecimento e assentamento

COMP PMAR

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

LOCAL: Parque Mambucaba

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

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

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

Patio de concreto,na espessura de 8cm,no traco 1:3:3 em volume, formando qua-

dros de 1,00x1,00m, com sarrafos de madeira incorporados,exclusive preparo do

Pavimento em quartzito, tipo São Tomé (Flagstone), com tamanho de

Meio-fio reto de concreto simples fck=15MPa, pré-moldado, tipo DER-RJ,
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LOCAL: Parque Mambucaba
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ITEM D I S C R I M I N A Ç Ã O QTD UN P. Unitário Preço Total Total do Item

7 Mobiliário

7.1 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°,

1,00 397,19 397,19

(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

SCO/FGV PJ 24.20.0061

7.2 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 3,00 1.100,91 3.302,73

Fornecimento e colocação. (desonerado)    

SCO/FGV – PJ 24.05.0153

7.3 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, 10,00 1.074,57 10.745,70

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

pintura na cor a ser indicada. (desonerado)  

SCO/FGV PJ 24.05.0103

7.4 Papeleira de polietileno, capacidade para 50L, de (75,50 x 34,50 x 43,50) cm 10,00 146,00 1.460,00 15.905,62

REF INSUMO EMOP 10952

8 Diversos

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

1,00 1.153,70 1.153,70

projeto.

COMP PMAR

8.2 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 67,25 m 447,09 30.066,80

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

COMP PMAR

8.3

Fornecimento e instalação. 12,80 m 72,62 929,54

COMP PMAR

8.4 Ornato confeccionados em barras chata de ferro em formato  de peixe 

0,75 x 0,30 m, conforme projeto 8,00 179,56 1.436,48 33.586,52

COMP PMAR

9 Drenagem do parquinho

9.1 Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (a (areia,argila 20,00 m³ 43,91 878,20

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

EMOP 03.001.0001-B

9.2 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 9,00 600,15 5.401,35

paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa,  

EMOP 06.015.0030-A 

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

ou picarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento 16,91 m³ 43,91 742,52

EMOP 03.001.0001-B

9.4 Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro 

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

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

un

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

un

un

Maçaranduba com suporte de peças de eucalipto autoclavado, conforme un

Estrutura de eucalipto autoclavado diam. 10 a 13cm para saia do quiosque.

un

un

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

ferro fundido de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais.
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13,95 m³ 17,17 239,52

EMOP 03.011.0015-B

9.5 Tubo PVC - DEFOFO (EB-1208), para adução e distribuição de águas, 42,29 m 222,43 9.406,56 16.668,15

FORNECIMENTO E MONTAGEM

EMOP 06.271.0014-A 

10 Pintura 

10.1 62,93 m² 15,82 995,55

Ref. EMOP 17.017.0350-A

10.2 Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos 77,00 m² 18,59 1.431,43 2.426,98

SINAPI 6082

11 Limpeza final da obra 2.918,13 m² 3,26 9.513,10 9.513,10

COMP PMAR

SUBTOTAL………………………………………………………….. ……………… ……… …………… 306.618,30

12 Administração Local

12.1 60,00 h 73,81 4.428,60

EMOP 05.105.0032-A

12.2 130,00 h 28,81 3.745,30

EMOP 05.105.0050-A

12.3

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

91,00 h 65,27 5.939,57

EMOP 19.004.0040-C

12.4

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

39,00 h 23,68 923,52

EMOP 19.004.0040-E

12.5 Unidade de referencia,p/despesas dentro do canteiro de obras,como:

consumo de água,telefone,energia elétrica,etc,e demais 11,94 25,68 306,62 15.343,61

EMOP 05.100.0900-A

OBS: Preço de Custo é igual ao Subtotal + Administração Local

           Preço de Venda é igual ao Preço de Custo x BDI (20,34%)

..................... ........... …… 321.961,91

..................... ........... …… 387.448,96

  Elaborado:                                                                 Elaborado:              

(Orçamento):                                                                 (Quant.):  

compactador portátil, exclusive material

com diâmetro nominal de 300mm, inclusive anel de borracha.

Pintura com tinta esmalte sintético sobre primer epóxi isocianato,

inclusive limpeza desengorduramento e duas demãos de acabamento

…….

Mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto jr.,inclusive encargos sociais

Mao-de-obra de técnico de edificações,inclusive encargos sociais

Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicombustível l (ga-

e vidros dianteiros elétricos,inclusive motorista (cp)

Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicombustível l (ga-

e vidros dianteiros elétricos,inclusive motorista (ci)

ur

PREÇO DE CUSTO (MAIO/2019) ............…………………………………………….. ....................…

PREÇO DE VENDA(MAIO/2019) ............……………………………………………. ....................…

                                                  Aprov. SDUS:


	02.08.19

