
MUNICÍPIO DE PIÚMA- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

SETOR DE ENGENHARIA

 
‘

MEMORIAL DE CÁLCULO 

REFORMA DA CASA DO CIDADÃO

RUA ORIDES FORNACIARI S/N º - BAIRRO CENTRO -
PIÚMA - ES.

NOMENCLATURAS:
H-Altura                                                    Tx-Taxa de Empolamento
Hm-Altura média                                       A-Área
C-Comprimento                                         V-Volume
Cm-Comprimento médio                            B-base
L-Largura                                                    Lm-Largura média
e-Espessura                                                 Q-Quantidade
P-Peso

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1- Retirada de revestimento antigo em reboco
Muro 14,45 x 2,50 + pav térreo 5,50+22,70+4,25+4,80+480+480 x 2,95

1º Pav. (5,70x2)+(5,80x2) +(3,10x2) + (1,15x2)  x2,95 + platibanda 27,70+5,70 
x1.50=

317,37m2

1.2- Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto.

Externo 406,00m2 + Pav. Térreo 117,80m2 + 1º pav 122,66m2 + Escada 
5,80m2 = 652,26m2
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1.3- Demolição alvenaria
Muro (18,00x2,00) + (18,20+1,25+2,40+18,00+ 
1,25+1,25+0,55+0,90+11,25+1,00)x2,95

165,35m2

1.4- Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

1,00x1,00x 0,15 = 0,15 m3

1.5- Retirada de aparelhos sanitários

3,00unid

1.6- Retirada de bancada de pia

1,20x0,60 +(0,60x0,40)x3= 1,44m2

1.7- Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação

1,00unid

1.8- Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

24,10 x 5,70=137,37m2

1.9- Retirada de estrutura em madeira do telhado

24,59 x 5,43=137,37m2

1.10- Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

80,00m2
 
1.11- Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

50,00Unid

1.12- Demolição de revestimento com lambris de madeira

17,80+15,00+3,40 x 2,95=36,20m2
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2- CANTEIRO DE OBRAS:

2.1-Placa de obra em chapa de aço galvanizada .
L=3,00m  , H=2,0m

      A=LxH=3x2=6,00m

2.2- Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (alu-
guel de 1 m² por 1 mês) inclusivefrete, montagem e desmontagem

L=7,25m  , C=24,10m

      A=LxC=7,25x 24,10=174,70M2

2.3- Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro 
considerando plataforma, rodapé e guardacorpo em madeira, inclusive 
entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

L=7,25m  , C=24,10m

      A=LxC=7,25x 24,10=174,70M2

2.4- Locação de obra com gabarito de madeira

 A=LxC=29,00x14,00=406,00M2

2.5- Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de 
obra

1,00 UNIDADE

2.6- Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca 
h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm 
a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa 
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

  A=C=15,20+5,21+4,88+23,97+3,00=52,26M
 

2.7-  Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de ma-
deira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fi-
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broc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. 
projeto (1 utilização)  

A=LxC=2,00x3,00=6,00M2

2.8- Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto 
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), 
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo desconta-
minação

5,00 MESES 

2.9- Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. 
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extrava-
sor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

 7,00M

2.10- Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até 
barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessá-
rio), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

7,00M

2.11- Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de 
ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto 
(1 utilização)

7,00M

3- MOVIMENTO DE TERRA:  

3.1- Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade.

Sapata 10,68 + cinta 5,20
  
A=15,88 M2

3.2- Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm.

Sapata 8,99 + cinta 4,03

A=13,02M2 
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4- INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

4.1-Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo 
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no 
custo).

Sapata =0,30m3
Cinta = 0,20m3

Total = 0,50 m3

4.2-Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - 
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de 
taxa p/concr.bombeavel)

Sapata =1,95m3
Cinta = 1,21m3

Total = 3,16 m3

4.3- Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a 
utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e 
desfôrma).

Sapata =21,00m3
Cinta = 39,00m2

Total = 60,00/3 = 20,00m3

4.4-  Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Sapata =99,89m3
Cinta =160,93m3

Total =260,80kg
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4.5-Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Sapata =107,12m3
Cinta =133,93m3

Total =241,05kg

5 - SUPER-ESTRUTURA

5.1- Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - 
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) 6% de 
taxa p/concr.bombeavel.

Viga = 2,85m3
coluna = 2,08m3

Total = 4,93 m3

5.2- Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A 
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm.

Viga = 73,83 kg
coluna = 417,77 kg

Total =491,60kg

5.3- Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B 
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm.

Viga = 69,14 kg
coluna = 104,52 kg

Total =173,66kg

5.4- Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se 
em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, 
escoramento e desforma).

Viga = 27,78m2
coluna = 57,10 m2

Total = 84,88/3 =  28,29m2
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6- LAJES PRÉ-MOLDADAS

6.1- Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, 
capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2

4.65x1,86 = 8,65m2

7 - TRANSPORTES.

7.1- Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de 
obras (Classe A CONAMA - NBR
10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 
descarga em área licenciada

5 caçambas 5m3 =  25,00M2

8-PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

8.1- Fornecimento e instalação de  parede de gesso acartonado, drywall para 
vedação com isolamentoacústico em lã mineral em todas divisórias, sistema 
Placostil, espessura total daparede = 115mm, fabricante Placo ou equivalente 
técnico

11,60+(3,85x40) + (2,70X3) + 5,70 +( 1,50X2) + (3,80X3) + 5,50+9,85

 = 208,12 m2 

8.2- kit de porta para Dryhall com batentes e guarnições 0,80x2,10

80X2,10x14= 23,52 M2

8.3- Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm.

1,25x0,50 + 2,50x2,25 = 7,00 M2

9- VERGAS/CONTRAVERGA

9.1- Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, 
inclusive forma, armação e desforma

1,20 +2,00 +2,40+4,00+12,40+2,90+3,40+1,60= 29,90M
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10- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA.

10.1- Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a 
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no 
traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm.

A= 70,00m2.

10.2- Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados 
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das 
juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na 
fábrica, posto obra).

(5,45+3,70+3,90+15,35+13,75) X2,95 – VÃO (1,00X1,20) +(2,00X1,20) X6 
+(1,20X1,20)+ 2,60X2,10 + (1,00X2,10)X2 + 20,00

A= 127,48 m2.

11- ESQUADRIAS DE MADEIRA

11.1- Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m.

6,00 Unid

11.2- Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou 
equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m.

3,00 Unid

11.3- Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dim.: 0.80 x 2.10 m

6,00unid
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11.4- Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em 
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e 
fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas 
dim.: 0.90 x 2.10 m

3,00unid

12- ESQUADRIAS METÁLICAS

12.1- Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro.

(0,80x0,80)x2 +3,6= 4,88m2

12.2-Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, 
completa, inca. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive 
vidro
 26,28m2

12.3- Vidro blindex 100mm liso, reflectivo incluso kit e acessórios  e com duas 
bandeiras de corres e painel fixo

3,00 m2

13- VIDROS E ESPELHOS

13.1- Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura.

A=25,00m2

13.2- Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 
10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados.

A= 12,00m2

14- COBERTURA
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14.1- Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis 
formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais 
perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha

ESTRURURA DO TELHADO  E PERGOLADO 
220,00 KG

14.2 - Telha Térmica Sanduíche Isotelha Trapezoidal com aço superior bran-
co e aço inferior tipo forro branco núcleo em PIR com espessura de 30mm, in-
clusive acessórios de fixação

(4,50 x 5,45) + (13,55 x 5,45)= 98,37m2

14.3- Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm.

5,45 x 4+ 5,50 x 2 + 13,55 x 2 =  60.00m

14.4- Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 
56 cm conforme detalhes em projeto

5,50+ 13,55 = 19,05m

15- PLATIBANDA

15.1- Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com 
argamassa de cimento, calhidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada 
com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl.revest.

(7,20x2) + (4,50 x2) + (5,50 x2) + 5,45 + (13,55x2) + 5,70= 61,65m2

16- IMPERMEABILIZAÇÃO

16.1-  Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

30,00m2
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16.2- índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto 
polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 
esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

7,20 x 4,50= 32,40m2

17-  REBAIXAMENTOS

17.1- Forro de gesso acabamento tipo liso

A= 290,00m2 

18- REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE 
CIMENTO, CAL E AREIA

18.1- Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no
traço 1:3, espessura 5 mm.

Area = 2,95x2x(3,70+3,70+3,85+2,25+11,85+4,5+1,6+12+5,65+4,40)-
(2+2+0,48+0,48+2,3+1+3,2) = 304,67m²
Area = 2,95x2x(2,38+2,38+2,25+5,7+1,4+6,1+1,6+5,6+1+2,7+5,45+1,2+11)-
(1,8+1,8+1,8+0,8+2,4+2,4+2,4+2,4) = 348,6m²
Area = 1,95 x (7,2+4,5+7,2+4,5+4,5) - (0,8) = 53,6m²
Area = 1,10 x (13,6+13,6+5,2+5,5+5,5+5,6) = 53,9m²
Area = 50,00 X 1,50) = 75,00m²
∑ Area = 304,67 + 348,6 + 53,6 + 53,9+75,00

TOTAL = 835,10m2

18.2- Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm.

Area = 2,95x2x(3,70+3,70+3,85+2,25+11,85+4,5+1,6+12+5,65+4,40)-
(2+2+0,48+0,48+2,3+1+3,2) = 304,67m²
Area = 2,95x2x(2,38+2,38+2,25+5,7+1,4+6,1+1,6+5,6+1+2,7+5,45+1,2+11)-
(1,8+1,8+1,8+0,8+2,4+2,4+2,4+2,4) = 348,6m²
Area = 1,95 x (7,2+4,5+7,2+4,5+4,5) - (0,8) = 53,6m²
Area = 1,10 x (13,6+13,6+5,2+5,5+5,5+5,6) = 53,9m²
Area = 50,00 X 1,50) = 75,00m²
∑ Area = 304,67 + 348,6 + 53,6 + 53,9+75,00

TOTAL = 835,10m2
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19- ACABAMENTOS PAREDE INTERNO

19.1- Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa
de cimento colante,  inclusive rejuntamento com cimento branco,  marcas de
referência Eliane, Cecrisa ou Portobello.

(5,65+1,80+1,80+1,80+1,80+4+5,45+3,70+1,80+1,80) x 2,95

TOTAL = 87,32m2

19.2- Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, 
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

760,10 - 2,95 x (5,65+1,80+1,80+1,80+1,80+4+5,45+3,70+1,80+1,80) + 138,70
+ 145,08

Total = 956,56m2

19.3 - Pintura com tinta látex PVA Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
em paredes internas e forros a três demãos.

760,10 - 2,95 x (5,65+1,80+1,80+1,80+1,80+4+5,45+3,70+1,80+1,80) + 138,70
+ 145,08

Total = 956,56m2

19.4- Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três 
demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Total = 40,00m2

ACABAMENTOS PAREDE EXETERNO

19.5- Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica,
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Total = 40,00m2

19.6- Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou 
Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

Total = 40,00m2
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19.7- Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral 
ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em 
metal

Total = 60,00m2

20- PISO INTERNO E EXTERNO

20.1- Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

 651,69M2

20.2-  Piso  argamassa  alta  resistência  tipo  granilite  ou  equiv  de  qualidade
comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor
natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização
e=3.0cm

Área total conforme consta em projeto:
TOTAL = 283,78 + 367,91m2
= 651,69M2

21- DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

21.1 - Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de
qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos
boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento

11,50+4,10+18+5,4+3,45+1,3+4,5+1,6+1,5+11,35+1,6+5,8+5,4+19,90+2,40 

TOTAL = 97,80m2

21.2 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

(0,85+0,85+2+2+2+1+3,25+2,50+1,20+1,30+1+2+2+2+1,20+1,20)

TOTAL = 26,35m2

21.3- Peitoril de mármore branco com largura 40 cm e esp. 3cm

4,75+4,75+7,50+7,50+5,75+5,75+13,70+13,70+5,65+5,65

TOTAL = 74,40m2

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

TOTAL = 50,00m2
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22- INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

22.1- Padrão entrada d'água com caixa enterrada para hidrômetro com 
diâmetro de 1" - padrão 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com
tampa articulada de ferro fundido, registro e conexões para instalação de 
hidrômetro

1,00 Pontos 

22.2- Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)

16,00 Pontos 

22.3- Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...

4,00 Pontos 

22.4-Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)

4,00 Pontos 

22.5- Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, 
etc...)

8,00 Pontos 

22.6 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm 
com grelha em pvc.

8,00 Pontos 

22.7- Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha 
em pvc

8,00 Pontos 

22.8- Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-
vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca

4,00 Pontos 

22.9- Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo 
escavação e aterro com areia

Avenida Felicı́ndo Lopes nº 238 – Bairro Acaiaca —Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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42,00m

22.10- Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive 
conexões

70,00m

22.11- Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive 
conexões

42,00m

22.12- Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"

6,00 Unid 

22.13- Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC

8,00 Unid 

22.14- Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC

8,00 Unid 

22.15- Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, 
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico

2,00 Unid 

22.16- Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades 
especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com 
abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

2,00 Unid 

22.17- Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, 
inclusive válvula americana, exclusive sifão

1,00 Unid 

22.18-Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, 
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

5,00 Unid 
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22.19- Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, 
exclusive flanges e torneira de bóia

1,00 Unid 

22.20- Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)

1,00 Unid 

22.21- Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

4,00 Unid 

22.22- Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

2,00 Unid 

22.23 Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas 
de referência Fabrimar, Deca ou Docol

7,00 Unid 

22.24-Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")

3,00 Unid 

22.25- Válvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de 
referência Fabrimar, Deca ou Docol

4,00 Unid 

22.26- Bancada e tanque para panelões em granito cinza andorinha, esp. 2cm,
dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl.
válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. Projeto

1,00 Unid 

22.27- Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. 
válvula e sifão, exclusive torneira.

5,00 Unid 
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22.28- Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.

5,00 Unid 

23- INSTALAÇÕES ELÉTRICA

23.1- Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 
1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, 
inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive 
cobertura

1,00 Unid 

23.2- Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, 
carga instalada em muro de 34001 até 41000W - 220/127V

1,00 Unid 

23.3-Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 35.0
mm2

40,00 m

23.4-Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 
240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

1,00 Unid 

23.5-Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

38,00 m

23.6-Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de
16.0 mm2

200,00 m

23.7-Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada

1,00 Unid 

21.8-Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada

5,00 Unid 
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21.9-Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões 
modulares, com barramento

2,00 Unid 

23.10-Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões
modulares com barramento

1,00 Unid 

23.11-Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente

10,00 m

23.12-Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção 
de 6.0 mm2

100,00 m

23.13-Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

9,00 Unid 

23.14-Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

14,00 Unid 

23.15-Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

1,00 Unid 

23.16 - Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

2,00 Unid 

23.17- Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

2,00 Unid 

23.18- Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de 
profundidade
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38,00 m3

23.19- Reaterro de valas, exclusive compactação

38,00 m3

23.20- Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 
dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

4,00 Unid 

23.21- Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, 
dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, 
tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

1,00 Unid 

23.22- Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 
mm2

900,00 m

23.23- Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE

500,00 m 

23.24- Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 
30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto 
esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm

1,00 Unid 

23.25- Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
PVC 4x4" (1 und)

44,00 Unid 

23.26- Luminária tipo globo de plástico 9x4", inclusive plafonier

44,00 Unid 
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MUNICÍPIO DE PIÚMA- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

SETOR DE ENGENHARIA

23.27- Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa 
pvc 4x2" (1 und)

9,00 Unid 

23.28- Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 
2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

6,00 Unid 

23.29- Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

58,00 Unid 

23.30- Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos 
mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 
und)

12,00 Unid 

23.31- Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/
250V, com placa 4x2"

68,00 Unid 

23.32- Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

6,00 Unid 

23.33- Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 
10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

13,00 Unid 

23.34- Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido 
de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa 
alumínio silício 4x4" (1 und)

10,00 Unid 
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23.35- Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 
(21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

12,00 Unid 

23.36- Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/
250V, com placa 4x2"

12,00 Unid 

23.37- Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando 
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 
2.5mm2 (25.2.0m)

5,00 Unid 

23.38- Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal 
máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.

4,00 Unid 

24- INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E TUBULAÇÃO 
TELEFÔNICA

24.1-Arame de aço 14 BWG para guia.

12,00 m

24.2-Caixa de telefone em chapa de aço padrão TELEBRAS do tipo CIE-4 
600x600x120 mm.

1,00 Unid 

22.3-Caixa para telefone padrão TELEMAR, dim. 1070 x 520 x 500 mm, com 
tampa de ferro tipo R2, assentada com argamassa de cimento, cal e areia

1,00 Unid 

24.4-Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e.

41,00 Unid 

24.5-Conector RJ 45 macho.
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100,00 Unid 

24.6-Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE.

300,00 m 

24.7- Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE.

100,00 m 

24.8- Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares 
Categoria 5e.

500,00 m

24.9- Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive 
conexões

10,00 m

22.10- Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou 
equivalente

50,00 m 

24.11-Cabeçote de alumínio de 1 1/4"

1,00 Unid 

24.12- Sapatilha

1,00 Unid 

24.13-Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2".

41,00 Unid 

24.14Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada.

1,00 Unid 

24.15- Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa 
parafusada.

3,00 Unid 
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24.16- Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa 
parafusada.

10,00 Unid 

24.17-Tomada para telefone com conector RJ 11.

30,00 Unid 

24.18- Aterramento com haste de terra 5/8"x2.40m, cabo de cobre nú 6mm2 
em caixa de concreto de dimensões internas de 30x30x30cm.

1,00 Unid 

25- INSTALAÇÃO DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TV)

25.1-Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e.

15,00 Unid 

25.2- Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2".

15,00 Unid 

25.3- Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE.

150,00 m

25.4- Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada.

2,00 Unid 

25.5- Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada.

2,00 Unid 

25.6- Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto 
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 
(16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und).

15,00 Unid 

25.7- Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 
10A/250V, com placa 4x2"

15,00 Unid 
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26- INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

26.1-Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora 
em PVC fotoluminescente.

7,00 Unid 

26.2- Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco 
autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal

18,00 Unid 

26.3- Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio 
endereçavel, tipo quebra vidro

1,00 Unid 

26.4- Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta

1,00 Unid 

27- INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO SOLAR

27.1- KIT SOLAR 6,48 kWp – APsystems QS1A – 12 x JA 535W – Gera 780 
kWh/mês INCLUINDO: 03 Micro Inversores QS1A – 1500W – 127/220V - 12 
Painéis JA SOLAR 535Wp – JAM72S30-535/MR-535WP - 03 Cabo Tronco – 
QS1A – 01 Terminal End Cap – QS1A - 01 Caixa de Junção AC (plástica) - 06 
x Estrutura de Fixação para 02 painéis SolarGroup (Telhas Onduladas, 
Metálicas, Fibrocimento ou Cerâmicas)

1,00 Unid 

27.2- 01 ECU-R Interface de Configuração e Aparelho Comunicador WiFi / 
Zigbee para monitoramento remoto.

1,00 Unid 

27.3- Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção 
de 6.0 mm2.

200,00 m 
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27.4- Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-
2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

2,00 Unid 

27.5- Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. 
DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG 
com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR 
ou equiv.

1,00 Unid 

27.6- Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive 
abraçadeira de fixação.

50,00 m

28- INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO

28.1- P+C87:C98ára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de 
contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios 
c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores.

1,00 Unid 

28.2- Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e 
acessórios de fixação, conforme projeto .

150,00 m 

28.3- Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 
5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. 
TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente.

10,00 Unid 

28.4- Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e 
bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca 
de ref. Termotécnica ou equivalente.

200,00 Unid 

28.5- Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 
4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 
5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente.
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20,00 Unid 

28.6- Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive 
abraçadeira de fixação.

8,00 Unid 

28.7- Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no 
formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 1".

6,00 Unid 

28.8- Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente.

20,00 Unid 

28.9- Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 16 a 50 
mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente.

6,00 Unid 

28.10- Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência 
Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para 
cabo dimensões 50x20cm.

90,00 Unid 

28.11- Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de 
referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro.

6,00 Unid 

28.12- Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive 
assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente.

6,00 Unid 

28.13- Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / 
Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de 
referência Termotécnica ou equivalente.

25,00 Unid 
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28.14- Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m .

15,00 Unid 

28.15- Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, 
marca de referência Termotécnica ou equivalente.

30,00 Unid 

28.16- Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2.

30,00 Unid 

28.17- Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com 
cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, 
marca de referência Termotécnica ou equivalente.

1,00 Unid 

29 – MOBILIÁRIO URBANO

29.1 -Floreira – Em Concreto - Floreira em formato circular, formada por 10 
elementos constituídos de concreto armado branco e estrutura metálica 
interna, cada elemento possuí uma abertura de 36° entre as faces laterais. 
Seu formato em “C” permite maior conforto ao usuário, que a utiliza como 
banco circular em todo seu entorno. Estrutura metálica interna produzida em 
barra de aço de no mínimo 8 mm de diâmetro; Possui espera (olhal), disposta 
na parte interna da floreira, para auxílio no seu içamento e movimentação; 
Acabamento superficial rústico com tratamento em verniz acrílico incolor 
antidegradante e coloração cinza podendo sofrer variações dependendo do 
agregado utilizado em sua fabricação; Dimensões mínimas e peso mínimo: * 
Diâmetro externo = 4000 mm; * Diâmetro interno = 2000 mm; * Altura = 500 
mm; * Peso aproximado = 5.600 kg; Ainda deverá apresentar: - Catálogo ou 
desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no 
mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica. - Certidão de 
Registro do Licitante no Conselho Regional deEngenharia e Agronomia CREA;
- Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR5738/15 e 
NBR5739/07 relatório de ensaio com Fck mínimo de 35 Mpa.

2,00 Unid
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29.2- BANCO EM CONCRETO -  Banco monolítico constituído em concreto 
armado branco, sem encosto, com estrutura interna de barras de aço de 
espessura mínima de 6mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Pés também 
em concreto branco integrados ao conjunto de forma contínua do assento, 
para apoio ao piso. Deve possuir no mínimo 2 esperas (olhais), dispostas em 
posição diagonal, para auxílio na sua movimentação. Esperas embutidas 
inversamente nas laterais do banco para facilitar o içamento e transporte, 
produzidas em alumínio e com rosca interna M20. Acabamento superficial 
polido na face horizontal superior, com tratamento em verniz incolor 
antidegradante. Acabamento superficial rústico nas faces verticais periféricas, 
com tratamento em verniz incolor antidegradante. A fim de garantir a coloração
do concreto, não deve ser usado pó de pedra, somente areia e pedrisco. O 
pedrisco deve ser de tonalidade branca e de granulometria pequena, para 
fabricação de um banco com essas dimensões, devem ser utilizados no 
mínimo 6 Kg de pigmento para concreto, baseado em óxidos, a fim de conferir 
boa resistência de cor, sem alterar a resistência mecânica. – Espessura 
mínima do assento de concreto de 120 mm; - Espessura mínima dos pés de 
concreto de 110 mm; Dimensões mínimas e peso mínimo: Largura = 1900 mm 
Profundidade = 450 mm Altura assento/chão = 450 mm Peso: 350 kg Ainda 
deverá apresentar: - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote 
cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e 
especificação técnica. - Certidão de Registro do Licitante no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia CREA; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR5738/15 e NBR5739/07 relatório de 
ensaio com Fck mínimo de 35 Mpa.

6,00 Unid

29.3- BANCO EM ALUMÍNIO E MADEIRA COM ENCOSTO - Banco com 
encosto e braço, com assento constituído por 3 tábuas de madeira maciça 
natural nobre com dimensões mínimas de 32 x 135 x 1744 mm e encosto 
constituído por 2 tábuas de madeira maciça natural nobre com dimensões 
mínimas de 32 x 135 x 1744 mm, com um afastamento de 5 mm entre si, de 
forma a evitar o acúmulo de umidade. Estrutura inferior do assento e encosto 
constituído por 3 chapas de aço SAE 1020 com no mínimo 3 mm de 
espessura, sendo fixadas na parte central por parafuso 4x25 e nas laterais por 
parafusos M8X20. Pés injetados em alumínio, estrutura assento, braço e 
encosto. Tratamento superficial das madeiras com base em stain isolante e 
acabamento acetinado com alta resistência a fungos e ao sol com no mínimo 
duplo filtro solar de resistência aos raios UV, disponível nas cores Incolor UV 
Glass e Castanho UV Deck. Tratamento superficial das partes de aço com 
tratamento anticorrosivo e recobertos com pintura eletrostática em poliéster 
epóxi micro texturizada. Tratamento superficial das partes de alumínio 
recobertos com pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada. 
Dimensões mínimas e peso mínimo: Largura = 1802 mm Profundidade = 645 
mm Altura assento/chão = 438 mm Altura braço/chão = 619 mm Altura 
encosto/chão = 808 mm Peso = 44 kg Ainda deverá apresentar: - Catálogo ou 
desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no 
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MUNICÍPIO DE PIÚMA- ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

SETOR DE ENGENHARIA

mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica. - Certidão de 
Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
CREA; - Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR 
8094:1983 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por 
exposição à névoa salina mínimo 1500 horas – chapa aço 1020; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR 8095:2015 Material 
metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à atmosfera 
úmida saturada mínimo 800 horas - chapa de aço 1020; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR 8096:1983 - Material 
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre mínimo 800 horas – chapa de aço 1020; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR 10443/2008 - Tintas e vernizes – 
Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; - 
Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR 11003/2009 
versão corrigida 2010 - Tintas – Determinação da aderência.

6,00 Unid

29.4- BANCO EM CONCRETO -  Banco monolítico constituído em concreto 
armado branco, sem encosto, com estrutura interna de barras de aço de 
espessura mínima de 8 mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Pés também 
em concreto integrados ao conjunto de forma contínua do assento, para apoio 
ao piso. Possuir 1 espera (olhal), disposta na parte central do assento, para 
auxílio na sua movimentação. Bucha interna, produzidas.

2,00 Unid

29.5- BANCO EM CONCRETO Banco monolítico constituído em concreto 
armado branco, sem encosto, com estrutura interna de barras de aço de 
espessura mínima de 8 mm, unidos entre si por solda tipo MIG. Pés também 
em concreto integrados ao conjunto de forma contínua do assento, para apoio 
ao piso. Possuir 1 espera (olhal), disposta na parte central do assento, para 
auxílio na sua movimentação. Bucha interna, produzidas em aço 1020 e com 
rosca interna M20. Acabamento superficial polido na face horizontal superior, 
com tratamento em verniz incolor antidegradante. Acabamento superficial 
rústico nas faces verticais periféricas, com tratamento em verniz incolor 
antidegradante. - Espessura média do assento de concreto de 100 mm; - 
Espessura média do pé de concreto de 200 mm; Dimensões mínimas e peso 
mínimo: Largura = 1960 mm; Profundidade = 1510 mm; Altura assento/chão = 
510 mm; Peso: 1000 kg; Ainda deverá apresentar: - Catálogo ou desenho 
ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, 
modelo, fabricante e especificação técnica. - Certidão de Registro do Licitante 
no Conselho Regional deEngenharia e Agronomia CREA. - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR5738/15 e NBR5739/07 
relatório de ensaio com Fck mínimo de 35 Mpa.

2,00 Unid.
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29.6- BICICLETÁRIO EM AÇO Bicicletário modular confeccionado em tubo de 
aço SAE 1020 mínimo de Ø 1.1/2" x 1,9 mm, conformado em formato de 
espiral com Ø externo mínimo de 745 mm, apoiada sobre cones metálicos 
usinados em aço SAE 1020. Deverá possuir emenda dos tubos através de 
solda tipo TIG e suas extremidades deverão receber acabamento metálico em 
formato semiesférico. Deverá permitir o estacionamento de bicicletas em 
ambos os lados da estrutura e sua fixação deverá ser através de barras 
roscadas galvanizadas fixadas diretamente no solo. Acabamento do aço 
pintado cor a definir. Pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-
pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
superfície da película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a 
agentes químicos. Dimensões mínimas e peso mínimo: Largura = 834 mm 
Profundidade = Ø 745 mm Altura útil = 780 mm Pesos: 13 kg Ainda deverá 
apresentar: - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que 
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
- Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia CREA; - Laudo ou certificação de desempenho do produto 
conforme NBR 8094:1983 Material metálico revestido e não revestido - 
Corrosão por exposição à névoa salina mínimo 1500 horas – chapa aço 1020; 
- Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR 8095:2015 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à 
atmosfera úmida saturada mínimo 800 horas - chapa de aço 1020; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR 8096:1983 - Material 
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre mínimo 800 horas – chapa de aço 1020; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR 10443/2008 - Tintas e vernizes – 
Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; - 
Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR 11003/2009 
versão corrigida 2010 - Tintas – Determinação da aderência.

5,00 Unid.

29.7- LUMINÁRIA Luminária quadrada tipo pedestal, composta por duas peças
em formato L, confeccionada em chapa metálica em aço SAE 1020 com 
espessura mínima de 2,75mm. Sistema de difusão da luz através de pequenos
retângulos vazados ao longo do corpo e 4 retângulos maiores de 600 x 130mm
na parte superior, obtidos pelo processo de corte a laser. Sistema de fixação 
ao piso através de base metálica confeccionada em chapa de aço SAE 1020 
com espessura mínima de 4,75mm estruturada lateralmente através de 
dobras, com 4 pontos de fixação ao piso através de parafusos M10 e 8 pontos 
de fixação a coluna através de parafusos M6 em aço inox. Fechamento 
superior através de chapa metálica SAE 1020 com espessura mínima de 
4,75mm fixada a coluna através de parafusos M5. Sistema de iluminação 
através de refletor de LED 20W de potência e 2700K. Acabamento do aço 
pintado cor a definir. Pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-
pó, com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a 
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superfície da película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a 
agentes químicos. Dimensões mínimas: Largura = 200 mm Profundidade = 
200 mm Altura = 3000 mm Ainda deverá apresentar: - Catálogo ou desenho 
ilustrativo de cada item do lote cotado, que deverão conter, no mínimo, marca, 
modelo, fabricante e especificação técnica. - Certidão de Registro do Licitante 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR 8094:1983 Material 
metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina 
mínimo 1500 horas – chapa aço 1020; - Laudo ou certificação de desempenho
do produto conforme NBR 8095:2015 Material metálico revestido e não 
revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada mínimo 800 
horas - chapa de aço 1020; - Laudo ou certificação de desempenho do produto
conforme NBR 8096:1983 - Material metálico revestido e não-revestido – 
Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre mínimo 800 horas – chapa de 
aço 1020; - Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR 
10443/2008 - Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca 
sobre superfícies rugosas; - Laudo ou certificação de desempenho do produto 
conforme NBR 11003/2009 versão corrigida 2010 - Tintas – Determinação da 
aderência.

8,00 Unid.

29.8-  FLOREIRA EM AÇO Floreira constituída de corpo em formato quadrado,
produzida em chapa de aço SAE 1020, com espessura mínima de 2,65mm, 
unida por solda tipo MIG. Fundo em chapa de aço SAE 1020, com espessura 
mínima de 2,65 mm, estruturado por abas de reforço, com dreno centralizado 
para regular o excesso de água, produzido em tubo de aço de diâmetro 
mínimo1”. Borda superior do corpo em chapa de aço com a mesma 
especificação, de 2,65 mm de espessura mínima e 45 mm de profundidade. 
Base quadrada de apoio em aço inox 304 com 4 sapatas niveladores de piso 
no mesmo material. Elas devem ser reguladas a partir do interior da floreira, 
através de parafusos de aço com tratamento por galvanização, de bitola M16. 
Vedação interna das partes soldadas feita por poliuretano. Tratamento 
superficial das partes em aço com tratamento anticorrosivo e recobertos com 
pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada. Dimensões mínimas: 
Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 430 mm Ainda deverá 
apresentar: - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que 
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
- Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia CREA; - Laudo ou certificação de desempenho do produto 
conforme NBR8094:1983 Material metálico revestido e não revestido - 
Corrosão por exposição à névoa salina mínimo 1500 horas – chapa aço 1020; 
- Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR8095:2015 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à 
atmosfera úmida saturada mínimo 800 horas - chapa de aço 1020; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR8096:1983 - Material 
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre mínimo 800 horas – chapa de aço 1020; - Laudo ou certificação de 
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desempenho do produto conforme NBR10443/2008 - Tintas e vernizes – 
Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; - 
Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR11003/2009 
versão corrigida 2010 - Tintas – Determinação da aderência; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR8094:1983 Material 
metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina 
mínimo 600 horas – chapa de inox 304 escovado; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR8095:2015 Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada mínimo 
800 horas - chapa de inox 304 escovado; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR8096:1983 - Material metálico 
revestido e não-revestido – Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
mínimo 800 horas – chapa de inox 304 escovado.

3,00 Unid.

29.9- FLOREIRA EM AÇO Floreira constituída de corpo em formato quadrado, 
produzido em chapa de aço SAE 1020, com espessura mínima de 2,65 mm, 
unida por solda tipo MIG. Fundo em chapa de aço SAE 1020, com espessura 
mínima de 2,65 mm, estruturado por abas de reforço, com dreno centralizado 
para regular o excesso de água, produzido em tubo de aço de diâmetro 
mínimo1”. Borda superior do corpo em chapa de aço com a mesma 
especificação, de 2,65 mm de espessura mínima e 45 mm de profundidade. 
Base quadrada de apoio em aço inox 304 com 4 sapatas niveladores de piso 
no mesmo material. Elas devem ser reguladas a partir do interior da floreira, 
através de parafusos de aço com tratamento por galvanização, de bitola M16. 
Vedação interna das partes soldadas feita por poliuretano. Tratamento 
superficial das partes em aço com tratamento anticorrosivo e recobertos com 
pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada. Dimensões mínimas: 
Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 580 mm Ainda deverá 
apresentar: - Catálogo ou desenho ilustrativo de cada item do lote cotado, que 
deverão conter, no mínimo, marca, modelo, fabricante e especificação técnica.
- Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional deEngenharia e 
Agronomia CREA; - Laudo ou certificação de desempenho do produto 
conforme NBR8094:1983 Material metálico revestido e não revestido - 
Corrosão por exposição à névoa salina mínimo 1500 horas – chapa aço 1020; 
- Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR8095:2015 
Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à 
atmosfera úmida saturada mínimo 800 horas - chapa de aço 1020; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR8096:1983 - Material 
metálico revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de 
enxofre mínimo 800 horas – chapa de aço 1020; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR10443/2008 - Tintas e vernizes – 
Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; - 
Laudo ou certificação de desempenho do produto conforme NBR11003/2009 
versão corrigida 2010 - Tintas – Determinação da aderência; - Laudo ou 
certificação de desempenho do produto conforme NBR8094:1983 Material 
metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina 
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mínimo 600 horas – chapa de inox 304 escovado; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR8095:2015 Material metálico revestido 
e não revestido - Corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada mínimo 
800 horas - chapa de inox 304 escovado; - Laudo ou certificação de 
desempenho do produto conforme NBR8096:1983 - Material metálico 
revestido e não-revestido - Corrosão por exposição ao dióxido de enxofre 
mínimo 800 horas – chapa de inox 304 escovado.

4,00 Unid.

30- DIVERSOS

30.1- PHC (Plataforma Hidráulica Cabinada) Cabina em pintura eletrostática na cor 
bege e piso antiderrapante Portas de pavimento em pintura eletrostática, Duplo Sistema 
de Resgate: automático e mecânico. Procedimento exigido pelo item 7.3 da norma da 
ABNT, abricado em conformidade com a ABNT NBR ISO 9386-1/2013 - Plataforma 
uso público acesso mesmo lado (L 140 x P 150) cm, Porta de pavimento uso público (L
90 x A 200) cm, Rebaixo no piso s (12 cm), Ponto elétrico no local de instalação: 220 
V Bifásico. Teto com iluminação de LED (e sistema de iluminação de emergência em 
caso de falta de energia)

1,00Unid

30.2-Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 
20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização
e lastro.

20,00m2

30.3-Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a 
caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto.

1,00Unid

30.4-Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" 
para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.

13,00m

30.5-Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento.

2,00m2
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30.6- Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento.

8,00m2

30.7-Bancada de granito  esp. 3cm branco siena.

15,00m2

30.8- Revestimento pastilha  brilhante noronha jade ou similar 7,5x7,5cm

20,00m2

30.9- Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 
1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte.

4,50 m

30.10- Fornecimento e instalação de Piso Cerâmico Ilhabella Decorus HD 50,5x50,5cm
Acetinado Bold Classe “A”, utilizando dupla colagem de argamassa colante tipo ACIII 
e rejunte específico do material.

1,00Unid

30.11-Fornecimento e instalação de porcelanato externo madeira esmaltado borda 
arredondada carvalho deck hard 59,5x59,5cm, utilizando dupla colagem de argamassa 
colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato.

30,00m2

30.12- Brise fixo de alumínio lacado, para montar em posição vertical, formada por 
lâminas fixas, de seção ovalada, de 100x30 mm, colocadas em posição horizontal, 
marco de chapa, de 100x10 mm e elementos de fixação de aço inoxidável.

123,26m2

30.13- Kit Banheiro Cromado Docol  ou similar soboneteira,papelaira, cabide e gancho

5,00Unid

30.14- Fornecimento e instalação de porcelanato Externo Madeira Esmaltado Borda 
Arredondada Carvalho Deck Hard 59,5x59,5cm Portinari ou equivalente (OBS.: Deve 
possuir alta resistência, ser antiderrapante e possuir PEI 4 ou PEI 5), utilizando dupla 
colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm ou conforme 
especificações do contratante para porcelanato.
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123,86 m2

30.15- Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 
cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

1,00Unid

31- PAISAGISMO

31.1- Fornecimento e espalhamento de terra vegetal

6,00 m3

31.2- Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive 
fornecimento de terra vegetal.

29,62 m2

31.3- Fornecimento e plantio de Ravenala Madagascariensis, exclusive 
fornecimento de terra vegetal.

1,00Unid

31.4- Fornecimento e plantio de Tradescantia spathacea Hawaiian Dwarf, 
exclusive fornecimento de terra vegetal.

5,00 m2

31.5- Fornecimento e plantio de Aechmea Blanchetiana, exclusive 
fornecimento de terra vegetal.

13,00 m2

31.6- Fornecimento e plantio de Lavandula Latifólia, exclusive fornecimento de 
terra vegetal.

10,00 m2

31.7- Fornecimento e plantio de Arundina Bambusifolia, exclusive fornecimento
de terra vegetal.

10,00 m2

Avenida Felicı́ndo Lopes nº 238 – Bairro Acaiaca —Piúma-ES – CEP. 29.285-000
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31.8- Fornecimento e plantio de BISMARCKIA NOBILIS, exclusive 
fornecimento de terra vegetal.

1,00 Unid

32- REFRIGERAÇÃO - INTALAÇÃO PARA AR CONDICINOADO

32.1-Tubo de cobre 1/4 panqueca

120,00 M

32.2-Tubo de cobre 1/2 panqueca

120,00 M

32.3-Tubo de cobre 3/8 panqueca

30,00 M

32.4-Tubo de cobre 3/4 panqueca

30,00 M

32.5-Tubo isolante Polietileno 3/8

30,00 M

32.6-Tubo isolante Polietileno ¼

120,00 M

32.7-Tubo isolante Polietileno ¾

30,00 M

32.8-Tubo isolante Polietileno ½

120,00 M

32.9-Fita Multiuso Isolante

6,00 Unid
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32.10-Magueira Cristal ¾

150,00 M

32.11-Ar condicionado Split de 12000 btus Frio 220v

10,00 Unid

32.12-Instalação de ar condicionado splite de 12000 btus

10,00 Unid

32.13-Cabo PP 5 vias 2,5mm

200,00 M

32.14-Fita PVC rolo com 10m

30,00 Unid

32.15-Caixa de passagem reversivel 39x17x05

11,00 Unid

32.16-Ar condicionado Split Piso Teto de 36000 btus Frio 220v

1,00 Unid

32.17- Instalação de ar condicionado splite Piso Teto de 36000 btus

1,00 Unid

32.18- Suporte para ar condicionado de 12000 btus

10,00 Unid

32.19- Suporte para ar condicionado de 36000 btus

1,00 Unid

33- Administração de obra

33.1- Administração do canteiro de obra

1,00 Unid
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34-TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

34.1- Limpeza geral da obra (edificação)

506,00m2
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