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— SubTotalItem
100 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
101 ENTRADA E MEDIÇÃO

102 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4º | UNID 1,00 |

fios, carga instalada de 57001até 75000W, instalada em muro =103 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |

120]

121

104 Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões UNID)! 200
modulares, com barramento= E À

Í |

105|Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 UNID 1.00
disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutr.. e terra, fab. em chapa

|
|

de aço 12 USG com porta, espelho, trinco comfechad ch |

108 DISJUNTORES = o ME o
107|Disjuntor monopolar 16 A- Norma DIN e - UNID| 10,00
108|Disjuntor monopolar 20 A - Norma DIN Me UNID) 200
109|Disjuntor bipolar 16A - Norma DIN me UNID] 200
110|Disjuntor Bipolar 20A - Norma DIN- classeCC TUNIDO 100)
111|Disjuntor bipolar 25 A-Norma(DIN co UNID)1,00
112 |Disjuntor Bipolar 32 A--Norma DIN - classeCO UNID 2,00)
113|Disjuntor tripolar 20 A - NormaDIN e.  |UND, 11,00

114|Disjuntor tripolar 25 A - Norma DIN eUND 300)
[115 Disjuntor tripolar 32 À - NormaDIN UNID!2,00

116|Disjuntor tripolar 40 A-Norma DIN a oluNnDOa.00 |
117|Disjuntor termomagnético. tripolar 175 A MA CIUNID 1,00

118 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal JUNID| 3,00

LL|máxima 275VCA,corente desurtomáxima 40KA. = od[118] Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos
—e UNID! 4,00

|
PONTOS ELÉTRICOS

'
Í |

| Ponto padrão de luz no teto - considerando eletogãs PVCrigido de 3/4"
inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa UNID) 53,00
estampada 4x4" (1 und)

122

123

estampada 4x4" (1und) : e eALo |

Ponto padrão de luz na parede”. considerando cesto PVC rígido de 3/4"ha oinclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa NID
|

9,00

PRC —
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC

rigido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2 5mm2 (16.5m) |

e caixa estampada-fx2" (1 und) =

|
i

UNID. 26.00)
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124 oPonto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando | UNID
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado |

PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |

125

| |

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois |

pólos mais terra 10A/250V - considerando eletreduto PVC rígido de UNID) 2,00
3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mMm2 Í

(19.4m) e caixa estampada 4x2" (1und)
1

|
|

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando |

126 o. > ; = SO JUNID|) 6,00
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado |

|

PVC de 2.5mm?2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |

Í

127|Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando | UNID 4,00
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado | A
PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixaestampada 4x2" (1und) DDo =

f

128
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5.mm2
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto

| âso 6,00
|

(28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) Í |

Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC—UNID
| 1.00!

rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4. Omm?2 (21.6m) |

e caixa estampada 4x2" (1 und)=
|oaoarA| UNID

LUMINÁRIAS=
132

—|soq.antivib.,ref. CAAO1-E232 Lumicenter ou

[UNID
|

Í

Í

| Í

Luminaria embutir compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor, |

|

aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2 lâmp. UNID) 25,00)
fluor.tubulares de 32W/127V, c/ reator duplo 127V, par.ráp.AFP,

Í

Luminaria sobrepor compl. corpo ch. aço pintada branca,refletor
133|aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância,2

|

UNID 26,00

lâmp.fluor.tubulares de 32W/127V, reator duplo 127V,part. ráp.AFP, |

soq. antíivib.,ref. CAA01-S232 Lumicenter ou equ. - | —
| |

| 134|Luminária industrial a prova de tempo, 45 graus, modelo TB-45 !UNID|] 9,00

Tecnolux ou equivalente, inclusive lampada mista 160W
135 Plafonier com globo leitoso e lâmpada incandescente de 60W | UNID 2,00

136 Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autónomo de |

UNID | 3,00
f

DPAa)7 com tomada universal

1
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137 |CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS

138 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de M
95.0 mm2 — — Emo

139 -— de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 M|100,00

140 [ELETRODUTOS
= o —

141 Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, M 90,00
—|150x50mm,semtampa = MATampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada |

142 !
'18, dim. 150mm. (3m) MA e UNID 30,60

|

143|Saída horizontal para eletroduto de 3/4" IUNID| 25,00)
Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, |

144|através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e UNID| 40,00
bucha S8 (2und) — o |

Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através |

145 | de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), |UNID| 15,00
vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e |

parafuso e bucha S8 (2 und) |

146 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato | UNID 33,00X, inclusive tampa, diâmetro 3/4 : | |

147|Eletroduto aparente de PVC rigido roscável diâmetro 3/4" | M 100,00
148 APARELHOS ELÉTRICOS - | |

149|Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, complaca 4x2" [UNID] 6,00]
150|Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | UNID 4,00 |

151|Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | UNID 6,00 |

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos |

|

152|10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa—UNID 2,00
4x2" o Mm o — | —153|Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" —

JUNID| 26,00)
154 Sub Total Item
155
156|SPDA -

|

157|Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de UNID) 1,00
|

contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios
clexceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores

158|Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m UNID 5,00
159|Condutor de cobre nú, seção de 35mm?2, inclusive suportes isoladores e M 30,00 |

acessórios de fixação, conforme projeto MA o
160|Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de UNID) 5,00

écnicaou equivalente, inclusiveescavação e reaterro |
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Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm
UNID 2/00

161|dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, ,

tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
162 FS Sub Total Item.

163
164 |COMBATE À INCENDIO

165|Extintor de incêndio de água pressurizada 10L, inclusive suporte para fixação UNID) 1,00

e placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente

166|Extintor de incêndio de pó químico seco 6 Kg , inclusive suporte para fixação |
UNID| 1,00

e placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

167|Extintor de incêndio de gás carbônico CO2-6 Kg, inclusive suporte para UNID] 1,00

ixação e placa sinalizadora em PVC fotoluminesvente
168 ES ESEA Sub Total Item
169
170 |INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
171|PONTOS HIDROSSANITÁRIOS e j

172|Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha,etc...) i PT|1800
173|Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | Pa 6,00!

174 = : eo ESA . PY 4,00 |

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

175 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com PT 2,00 Í

grelha em pvc [
|

Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em |

176
Ne

PT 4,00 |

177|APARELHOS HIDRO SANITARIOS "
:

|

178|VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - | unid|4,00
PADRÃO MÉDIO INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, |

Í

1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 P —)
|

179|Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especíais,|unid|2,00
|

Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura |

frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou equivalente

189|Cabide de louça branca com 2 ganchos, marcas de referência Deca, Celite únid|400
ou Ideal Standard MA '

Saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm, marcas de referência Deca ;
181 , , '

Celite ou Ideal Standard — —

uid|4:00

182|Porta sabonete liquido com parafusos e buchas de fixação —úÚúÚúÚúÚúÚúÚú — lunid| 400

CEE í
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183 Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de Unid
|

referência Fabrimar, Deca ou Docol —— |

|

|

184|Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort | Unid|2.00 |

para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, | |

Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifãoe engates, exclusive torneira |]5
185|Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal|mid|400

Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira —
|

186|Barra de apoio de ferro galvanizado, diâm. 3 em, comprimento de 80 cm, | Unid|4,00
para sanitário deficientes, inclusive pintura me

|

Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher,
,187|Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 Unid|1,00

1/2", excl. torneira o18g|Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Unid|6,00Ideal Standard. '

189|Bancada de granito com espessura de 2 cm M?|3,10
190|TORNEIRAS, REGISTROS. VALVULAS E METAIS o —)

191|Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Unid|6.00
|

Fabrimar, Deca ou Docol | oEcce tentamarca remete n————.— .—p——.Í |
Í

192 :

id |
|

Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. ria soeSg:1818 apnmar,duea pulsoscate193|Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Unid|1,00
|

Fabrimar, Deca ou Docol | e — |

194|Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona — Unid| 2,00
195 id |

Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros | o | O
196|Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 Unid! 1.00

cm, exclusive flanges e torneira de bóia = | | |

T

197|TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO | Unid
|

E INSTALAÇÃO |

|

198) |
| unia

|

|

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") j

199
, , Unid

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

200|Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de Usa
|

referência Fabrimar, Deca ou Docol — |

201|Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro
—

| Unid
|

Somm (1 1/2") |

202 Enpsadae SO Sub Total Item |
203 |

— DD — A204 PINTURA o — Me205|SOBRE BAREDES E FORROS MA —

Ls”
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206 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS M? |193,46

207|PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS = M?|697,61
208|REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA M?|679,21
209|SOBRE MADEIRA —

2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAÃOS Matoso
211 E SubTotal Item ||
212
213|PAVIMENTAÇÃO

214|Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm ,
M?|24,14

rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

215|Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8|12 | 209,09
cm e resistência a compressão minima de 35MPa, assentados sobre colchão
de pó de pedra na espessura de 10 cm
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO)

216|PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE M?|83,00
DILATACAO EM MADEIRA

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil,
|217|Coral ou Metalatex, sobre piso M?

de concreto,aduas demãos
218 EDS Sub TotalItem FE

219 — —220|PAISAGISMO

221|FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACA TIPO ESMERALDA,|12|30,42
INCLUSIVE TERRA VEGETAL se222 Sub Total Item |

223 |

224|LIMPEZA GERAL DA OBRA
|

|

225|LIMPEZA FINAL DA OBRA — NE DSTOS

226 E SubTotalitem] — |.
Afonso Cláudio/ES,&de abril de 2020

EDÉLI CISCO GUEDES
PREFEITO MUNICIPAL

ALVES DE MOURA
ENGº. CIVIL

CREA ES — 39487/D
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Página 1 de 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

608/2020
CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

CERTIFICAMOS, de ordem dota) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
TADO ESPÍRITO SANTO, que o(a) profissional abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE

es do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização do serviços de acordo com a Resolução NºTi ICA-ART. con
1025/2009 do CONF

Profissional:

Registro:

Titulo Profissional:

Nº da ART:

Empresa contratada:

Contratante:

Proprietário:

End. da Obra/Serviço:

Complemento:

Cidade:

Atividade concluida

ANDERSON DUTRA DA SILVA

MG-066828/D RNP: 1403585571

ENGENHEIRO CIVIL

0820150075766 Registrada em: 14/05/2015

SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA ME

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFONSO CLÁUDIO-ES CPF/CNPJ: 14935427000196

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CPF/CNPJ: 14935427000196

DISTRITO DE SAO FRANCISCO XAVIER DO GUANDU Número:

Bairro:

AFONSO CLAUDIO UF: ES CEP: 29600000

Atividade Técnica:

Natureza - Obra de Serv.:

Tipo de Obra:

Participação técnica:

Nível da Participação:

Projetos/Serviços:

Resumo do Contrato:

Documento de Conclusão:

Restrições:

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o
registro do atestado no Cn
A CAT à qual o atestado está vinculado constituírá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de
declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

Data de Impressão: 12/08/2020 11:00:21

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS;

EDIFICAÇÕES;

EDIFICAÇÃO FINS SERVIÇOS PÚBLICOS;

102 - CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

EXECUÇÃO;

NENHUM;

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO DISTRITO DE SÃO
FRANCISCO XAVIER DO GUANDU, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 013/2015 NO VALOR DE R$ 493.236,57.
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA EXPEDIDO PELO CONTRATANTE 01/ABRIL/2020, ASSINADO PELO EXMO

SR ADÉLIO FRANCISCO GUEDES - PREFEITO MUNICIPAL E PELO ENGENHEIRO CIVIL LINDOLFO HACKBART,
CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (CONTRATO N.º 013/2015 E TERMOS ADITIVOS N.ºS 01 AO 13)

"OS SERVIÇOS EXECUTADOS SÃO COMPATÍVEIS COM O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA E AS
ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, EXCETO O QUE SE SEGUE: - ITEM 16 - INSTALAÇÃO DE REDE LÔGICA E VOZ -

E TODOS OS SEUS SUB-ITENS. -ITEM 17 - INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO - TODOS OS SEUS SUB-ITENS. - TEM
18 - INSTALAÇÃO DE SPDA - E TODOS OS SEUS SUB-ITENS.*

608/2020

06/08/2020

A CAT perderá à validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos
e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da
ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-
ES (www.crea-es.org.br) ou no site do Confea (www. confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Pena!

iro. sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Autenticar documento em https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 38003200340032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente 

conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

608/2020
CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

NICA-ART. con:
2009 do CONFEA.10

Profissional: ANDERSON DUTRA DA SILVA

Registro: MG-066828/D

Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Inf. Complementares:

CERTIFICAMOS. de ordem do(a) senhor(a) Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO

TADO ESPÍRITO SANTO. que o(a) profissiona! abaixo qualificado procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE

nes do presente certificado, tendo comprovado à efetiva realização do serviços de acordo com u Resolução Nº

Atividade concluida

RNP: 1403585571

CERTIFICAMOS, FINALMENTE, QUE SE ENCONTRA VINCULADO À PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

- CAT, CONFORME SELOS DE SEGURANÇA A 0106536, A 0106545, O ATESTADO CONTENDO 1 FOLHA(S),

EXPEDIDO PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE

E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES.

g
MARIA DE LOURDES MÁRTINS DA SILVA - Matr.; 159

TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

A CAT à qual 0 testado e:

registro do atestado no Cre:
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de
declaração entregue no momento da habil
A CAT é válida em todo o território nacional.

vinculado é o documento que comprova o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES
Data de Impressão: 12/08/2020 11:

tação ou da entrega das propostas.

608/2020

06/08/2020

ERNANI DE AMA - Matr.: 204
SUPERVISOR(A) DE ACERVO TÉCNICO

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos
€ quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do regístro da
ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-
ES (www.crea-es.org.br) ou no site do Confea (www.confea.ore. br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no C to Penal
Brasileiro. sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticar documento em https://afonsoclaudio.nopapercloud.com.br/autenticidade 
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a) Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
WE Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, situada à Praça da Independência, n º 341, Centro, Afonso Cláudio-ES,

inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, através do Engenheiro Civil Lindolfo Harckbart, Inscrito no CREA sob

o registro nº ES-002016/D, ATESTA para todos os fins que a empresa SUL SERRANA CONSTRUTORA LTDA-ME,

sediada à Rua Pedro Antônio da Silva, nº 198, bairro Colina do Cruzeiro, Afonso Claudio/ES, Inscrita no CNPJ sob o

Nº 11.046.793/0001-04, executou 100% da obra de maneira satisfatória e com ótimo padrão de qualidade através do

Contrato Nº 013/2015 através de repasse FNAS / FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL, os serviços de engenharia para a ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL

BÁSICA - CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, no Distrito de São Francisco,

em Afonso Cláudio/ES

Tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Sr. Anderson Dutra da Silva, CREA/MG 066828/D VISTO/ES

990134, tendo inicio no dia 06/05/2015 e término dia 30/07/2018.

À empresa referida executou os serviços através de seu quadro técnico com eficiência e qualidade, dentro dos prazos

dos cronogramas efetivamente contratados. Desta forma não apontamos nenhum item que desabone esta empresa.

Totalizando valor inicial de serviços executados: R$ 493.236,57 (Quatrocentos e noventa e três mil e duzentos e trinta

e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Totalizando valor aditivo de serviços executados: R$ 21.727,06 (Vinte um mil e setecentos vinte e sete reais e seis

centavos).

Totalizando valor final de serviços executados: R$ 514.963,63 (Quinhentos e quatorze mil novecentos e sessenta e
três reais e sessenta e três centavos).

A obra não foi subempreijada

LINDOLFO H ART
ENGº. CIVIL

CREA ES — 2016/D
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Infraestrutura

-

Localização: Distrito de São Francisco

—Sem reaproveitamento—— — —
1.1.2

| Locacao mensa! de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem

CONSTRUÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO e CCTEF-
| FNAS / FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MM ——— 9152019

|

|—[Quantidade

Jem — Discriminação dos Serviços-
jUnid| Prevista

1 |SERVIÇOS3PRELIMINARES —
Í

1.1|LOCAÇÃO " - Me
Í

141 Locação conveciona! de obra, através de gabarito de tabuas corridas|pontaletadas a cada 1,50m, mo 596 39

2 [INSTALAÇÃO DE CANTEIROS DE OBRAS
21 |TAPUMEEPLACA =

Tapume de chapas de madeira compensada laminada de 6 mm de espessura, com abertura
e

e
2.11|portão. Revestimento com pintura à cal (02 demãos) em ambas as faces, respectivamente, com

altura de 2,2m,com abertura e portão

2.1.2|Placa de obra em chapa deDao RS|22 |CANTEIRODEOBRAS - maBarracão para escritório
riocom sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete Po

2.2.1|8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6Gmm, incl. ponto de luz e ex de inspeção, m2

conf.f.projeto o utilização)
í |

|
|

Galpão para conte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8xBcm e Í |

222icontraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc, de 6Gmm, inclusive ponto e cabo de im2.
| alimentação da máquina, conf projeto (Sã utilização)

Í

22.23[Somede fibra de vidro de 1000 L incl. suporte em madeira de 7x12cm e Bx7Cm, elevado de
Am,,conf. .

projeto(1ututilização e e|Rede de água com padrão de entrada
ja

dágua iâm. 3 ", conf. espec. CESAN, incl. tubos e
2.2.4|conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto

|

(1 utilização) | i

Rede de luz, incl. padrão entradadde energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de
22.5 | distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. | m

projeto (1 ui zação)
|

DR o a

3 [MOVIMENTODETERRA == ' ' do)
31 ESCAVAÇÃO

|

3.1.1|Escavacao manual campo aberto em soloexceto rochaaare

3.2|REATERRO E COMPACTAÇÃO e3.2.1|Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório m3

3.3) TRANSPORTES3.3.1|Carga manual de terra em caminhão basculante 6mM3 =4 [ESTRUTURAS =4.1 INFRAESTRUTURA
411|Formatabua

bua
piconcreto em fundacao sireaproveitamento ee

' m2
— 4341]

412 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mminimo de cimento de 250 m3
Í

+|kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) .
Í | 1,93

413 |
Concreto usinado bombeado fck=30"npa, inclusive ESnEAo e SHSNaamento!) ma |

9,30
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / Í
I

4.14 kg 16,22
colocação. j j

415 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra /
kg 690,86| eslocação DO.4.2 | SUPER ESTRUTURA MAForma de chapas madeira compensada resinada esp. 12mm, tevando--se em conta a utilização 3 j

421|vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras m2 902,77
em eucalipto e desforma) Í

| 4.2.2|Concreto usinado bombeado fek=30mpa, inclusive lancamentoe adensamento m3; 67,73.
423 Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12, Smm(1/2)-fornecimento/ corte( perda de 10%) / dobra /

| kg
í

5.555,00
| colocação. e saio|! Armacao aco ca-50 diam. 16,00 (5/8) à 25, Omm G)-kfornecimento/ corte(perda de 10%) 7 dobra 1

Í2a colocação e Kg |
25) mM

j
PAREDESE PAINÉIS ' — i- | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |

541 Divisória de granito cinzaaandorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro 18,07
Í

“— cromado MM | Í

5.2 | VERGA/ CONTRAVERGA a —
| ed

521
| Vergasas 10x10cm, premoldadas c/ concreto FCK= 15 MPA (preparo mecânico),: aço CA-50 com É 66,69| formas tabua de pinho 3A

—
Í ERA

5.22 | PEITORIL CERAMICO COM LARGURADE17 ENTADO COM ARGAMASSA TRACO1 3 |

- 83.902º (CIMENTO EAREIA GROSSA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. sobre platibanda | o—5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1 '
531) Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8
— (cimento, cale areia), juntas 12mm — e — "

Nm) ESQUADRIA DE MADEIRA mea NS6.1|PORTAS = ta o o pn— -=t

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. clenchimento e
em madeira 1a! qualidade

. esp 30 |

|

6.1.1|mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa. em latão cromado LaFonte ou | und 8.00
equiv.. exclusive marco, nas dim.: 0,80 X 2,10M '

| Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.806.12 | undx 210OM 8,00
7 JESQUADRIAS METÁLICAS eo — 2 o7.1 GRADESE PORTÕES == NAS7.1.1|Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2 |

1.68

7.1.2|Grade de ferro em barra chata 3/16" | m2 8.48EDAOS e7.2|ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) mo
7.2.1|Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, incluso guanicanee vidro liso incolor | m2 | 21,60AA E s= ]

i —
7.2.2|Janela de Sanini uemaxim ar, inquss guamicoes e vidro fantasia | m2 1.28

7.2.3|Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnição | m2 7.20

7.24 Porta de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, inha 25, completa, incl. ferragens, m2 12.60—  jalizar, caixilho e contramarco, inclusive vidro laminado 8mm
—

Í
'

8 |VIDROSEESPELHOS |U |

8.2 ESPELHO o E |8.2.1|Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado m2 4.60
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Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Infraestrutura

9 [COBERTURA
9.1 [ESTRUTURA PARA TELHADO MeEua metálica para cobertura, AÇO LAMINADO A-572 345MPa

*ESTIMADO POR M2)

Estrutura em madeira aparelhada ,.para telha cerâmica, apoiadaeem parede
TELHADO

| Cobertura com telha de Fibrocimento ondulada, espessura;6mm com cumeeira universal,inclusas
juntas de dilatação e acessórios de nação, Excluindomadeiramento

9.21

Calha em concreto simples..meia cana de concreto, diamento de 300mm.
Impermeabilizacao de superfi icie com mantataasfaltica protegida com filme de aluminio goífrado (de
espessura0,8mm), inclusa aplicacao de emu! sao asfaltica, e=3mm.

93.4|e RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM
2d mo

10 TETOSEFORROS
-|101)|REVE: MENTO

||932
9.3.3

1011 Í Chapisco traço 1.3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa

no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
: B

12 JPiSOS INTERNOS E EXTERNOS o B

Í
Í

121) LASTRO E CONTRAPISO

1211 Regularização de base p/ reves! mento Cerá:
| espessura 3cm

121.2 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1

ACABAMENTOS
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualiidade comprovada, esp de 10mm, com

12.2.1|juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, | m2
inclusive regularização e=3.0cm Í |

169,02
|

102 REBAIXAMENTO|| : ME o10.2.1|Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado 133,50

10.3|REVESTIMENTO EMPREGANDC
Í : o

10.3.1 | Reboco argamassa traço 1:4,5 (cal e areia fina). espessura 0,5cm, preparo mecanico da SIganesss m2 169,02

103.32) EMBOCO
)

TRACO 14 5(CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL DA |
E)

|
169.02

| ARGAMASSA |
ã

MMIRREVESTIMENTO DE PAREDES|11 1
Í1|REVESTIMENTO COMAFARGAMASSAae EARoooor À4| chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa): espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa Í m2 Í 1.076,03

[112AcABAMENTOSoIIAzuiejo 15x15cm, 1a qualidade, assentado com argamassa pre-fabricada de cimento colante, juntas | -11.24 m2 187.93
,êprumo, incluindoindo serviço de rejuntamento com cimento branco e | .."Cerâmica 10x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello. nas cores branco ou112.2 m2 102.901 areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante e Po|11.3|REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA

— E —
11.3.1|Emboco com argamassa préé-fabricada, espessura22

Oem,preparonmanuai daargamassa m2
do 287,83

1132 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada ma 788,20
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Estado do Espírito Santo

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Piso cerâmico padrão médio PEI 5, dim. 41x41cm, assentado sobre argamassa 1:4 (cimento e
Ns 1a]

12.22 | m2 87,14 |

areia) e rejuntado com cimento branco — ]
| À

12.3 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORISe — - . —

|1231
| Soleira de granito esp. 2cm eelargurade150m =123.2 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3em

RODAPEEM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE
=ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

13 |INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
13.1|ENTRADA DE ÁGUA

13.1.1|Hidrometro 3,00m3/ h=1/2" - fornecimento e instalação

13.1.2 | Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornecimento e instalacao

13.2
Í

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS -

1321Tubo pvc esgoto serie r dn 100mm c/ anel de borracha - fornecimento e '

“ Instalação m

1322 | Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao m
Tubo concreto simples dn 200 mm para drenagem - fornecimento e instalacao, inclusive escavacao | |

13.2.3|manual im3/m.

123.3

m 26,50
Í h |

T Tubo concreto simples dn300mm para drenagem-- fornecimento ee instalação inclusive escavacao. '

1324 |
manual 1m3/m m 48,40 |

Tuboconcreto simples dn400 mmparadrenagem- " o | o
132.5

|

Instalação inclusive escavacao manual 1,5m3/m m 6.00
i

|

'
|

13.3|CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA me — ManCaixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra isa|13.31|(cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa em ferro fundido 80x60cm e fundo de concreto | und
15mpa tipo c - escavação e confecção |

4,00

Caixadegordura especial de alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim .60x60cm e Hmáx=im, c/ tampa em
Í

Í "a 7
13.32|ferro fundido, lastro concr.esp.10cm. revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, | und |

Í

reaterro e parede interna em concr. Í

j 1,00 '

Caixa sifonada especial em aiv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=tm. c/ tampaem
13.3.3|ferro fundido, lastro conc. esp. 10cm., revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva | und

curta c/ visita e plug pvc 100mm Í
i

2,00|Caixa de areia em aiv. de bloco de concreto 9x 19x39, dim. S0x60cm e Hmâáx=1m, c/ grelha em ferro
13.34|fundido larg. 40x60cm. lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco und 12.00

impermeabilizado, incl. escavação e reaterro |

ã
À

+

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro Í

13.3.5|fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. | und
escavação e reaterro | 1,00

|13.4 REDE DE ÁGUA FRIA-TUBOSDEPVE | =13.41 Tubopvc soldavel agua fria dn120mm,. inclusive conexoes - fornecimento e instalação—— me 44,90 |

13,4.2|Tubo pvc soldavel agua fria dn25mm, inclusive conexoes - fom recimento e:instalação m —
1580 |

13.4.3|Tubo pvc soldavei agua fria dn|32mm, inclusive Cconexoes -fornecimento e instalação — Dm o 39,00
|

13.4.4|Tubo pvc soldavel agua fria dn SOmm, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao
| m., 9.50

13.4.5|Tubo pvc soldave! aguafriadn60mm, inclusive CONEexoes - fornecimento e instalacao " — m 15,10|
| 13.5|REDE

DE
ESGOTO- TU ao13.5.1 | Tubo pvc esgoto js pred 's — fornecimento e instalação mi 1080
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13.5.2|Tubo pvc esgotojsjs predial dn 50mm. inclusive conexoes — fornecimento e instalação m 29,20 Í

13.5.3|Tubo pvc esgoto js predial dn 75mm, inclusive conexoes — fornecimento e instalação
—

m e oo
13.5.4 | Tubo pvc esgoto js predial dn 100mm, inclusive conexoes — fornecimento e instalação m 16,30

[os|Tubo pvc esgoto serie r dn 150mmc/anel de borracha - fornecimento e instalacao
-

13.5.5 = 4,80

13.6|REDE DE ÁGUA PLUVIAL - TUBOS DE PVC
.

|

13.6.1 | Tubo pvc esgoto js predial dn 100mm, inclusive conexoes — fornecimento e instalação dm 73,00

13.6.2|Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ ane! de borracha - fornecimento e instalacao m 23,10

13.7 |
CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS o | | =

13.7.1|Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com gooa redonda branca - fomecimentoe instalação und |

SE, 1

13.7.2|Caixa sifonada em pvc 100x185x75mm simples - fornecimento e instala *

| und

13.8|TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS

1381 Registro gaveta 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação
2,00

Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao -
13.8.2 2,00

Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimentoe instalacao Ne o13.83 2.00 |

Ta 2, |Registro gaveta3/4"com canopia acabamento cromadosimples fornecimento e instalação ss. o13.8.4 | und 3.00 Í

Registro gaveta 1º com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao — o
138.5 und 1.00

E

Registro gaveta 1.1/2º com canopla acabamento cromado simples-fornecimento e instalacao TT ==
13.86 BE oDo Valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao—|] Ns
1387 nd 2,00

13.9 [OUTROS APARELHOS= MM "
139.1 Caixa d'água - instalada, sem estruturade suporte cap. 1 000 litros und 2 Í

13.9.2|Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi & 100mm Me und 15,00 |o |

1383 | Ralo hemisférico em Fº fº, tipo abacaxi O 150mm

14 |INSTALAÇÃO DE INCENDIO
14.1 JEXTINTORES =1411

|
Extintor incêndio tp pó:guo Ska - Somecimento e instalação und

141.2|Extintor de CO2 6 Kg - Fornecimento e instalação

14.13 Extintor incêndio água pressurizada 10L inclusive suporte parede carga completa - fornecimento é—| nal*"**|colocação . 1.00
14.2 [ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MM ma

1421 Ponto de iluminação de emergência completo. inclusive bloco autónomo de iluminação 2 x 9W com
tomada universal — Ne o ca "ezo |

Ponto para seta indicativa de saída, inclusive seta em acrilico, com fonte alimentadora própria que = Í

14.2.2|assegure um funcionamento minimo de th, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede | und 2.00
pública, conforme projeto :

14.3|SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA MM =
143.1 Fes sinalização de rota de fuga si - dimensões

150x 300mm und 1.00 |

14,3.2|Placa sinalização de rota de fuga S2 -
-

dimensões 150 x 300mMm
|

und 2.00
|
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