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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
N° 16.18/2018

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa STUDIO G CONSTRUTORA LTDA., estabelecida na

Av. Franklin Roosevelt, 126 - Sala 709 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20021-120, inscrita no CNPJ do

Ministério da Fazenda sob o N° 30.149.702/0001-00 registrada no CREA sob o N° 1986200398, executou para a

UFRJ, com sede à Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 - Parque Tecnológico - Cidade Universitária - Rio de Janeiro

- RJ - CEP: 21941-907, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o N° 33.663.683/0001-16, de forma

satisfatória, dentro do prazo e de acordo com as normas e especificações técnicas, com o Hospital em

funcionamento, em prédio tombado pelo patrimônio histórico, a obra de “Restauração comp/eta dos

prédios 7 e TA do Hospital Escoia São Francisco de Assis - HESF , localizada na Av Presidente Vargas,

2863I Cidade Nova, Rio de Janeiro, RJ sob a responsabilidade técnica da Arquiteta Eloa da Silva Penna, inscrita

o CAU sob n° A2998-0, Engenheiro Civil Adauto Bezerra de Araújo Filho inscrito no CREA/RJ sob o registro No

27.742-D, do Engenheiro Civil / Engenheiro Eletricista, Leonardo Rosa Martins inscrito no CREA/RS sob o

registro N° 93.407-D e do Engenheiro Civil Thiago Flaeschen Nunes inscrito no CREA/RJ sob o registro N°

2012104101, Termo de Contrato 87/2014, onde as obras foram iniciadas em 01/12/2014 e concluídas em

30/07/2018, com área de 1.727,95 m2, valor de R$ 3.025.470,06 (Três milhõesI vinte e cinco mil quatrocentos e

setenta reais e seis centavos) para as obras, com os serviços e quantitativos conforme planilha em anexo.

SERVIÇOSEXECUTADOS NO PRÉDIO 07 DO HESFA:

N°. Item Descrição Unid. Executado

01 sERvIÇos DE ESCRITÓRIO, LABORATÚRIO E
cAMPo

01. 1 Levantamento Cadastral

Cadastramento, avaliação de estado de
conservação e armazenamento das peças

01.1.1 de interesse que estiverem soltas, por h JJZO,()O
meio de fotos e ficha tecnica, elaborado
por um restaurador.

Ria-cosmo im "I'íwiõo ii. NUM; , sua?
srt/Dio 6- :meu wizioiiioi .
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01.1.2

Cadastramento de todos os fragmentos e
objetos decorativos encontrados no
interior e exterior dos edifícios por meio
de fotos e ficha técnica

-sR

01.1.3
Produção de relatório fotográfico das
obras no início, para registrar o estado
de conservação inicial dos elementos.

unid

01.1.4

Produção de relatório fotográfico
mensalmente, para acompanhar as estapas da
obra, em duas vias no formato A4,
coloridas.

01.1.5

Relatorio final de obras ou servicos de
engenharia, incluindo desenhos tamanho A~1
em "Autocad for Windows", registro
fotografico dos servicos com fotos
(10x15)cm acompanhadas de legendas e
indicacao da localizacao, informacoes
contratuais, planilha orcamentaria e
descricao do escopo dos servicos,
realizados, todos com texto em "Word for
Windows", conforme recomendacoes e
especificacoes do orgao contratante. O
Relatorio devera ser apresentado em duas
vias (original e copia) encadernadas e
acompanhadas de copia digitalizada e
armazenada em "CD Rom". O item devera ser
medido pelo numero de pranchas originais
que compoe o relatorio.

unid 1,00

01.1.9 As built da obra do prédio 7 M2 1.827,94

01.2 Administração Local

011.1

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto
coordenador geral de projetos ou
supervisor de obras, inclusive encargos
sociais, com experiência comprovada na
área de restauração. Jornada de 40h
semanais

01.2.2

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto
sênior, com experiência comprovada na área
de restauração, inclusive encargos
sociais. Jornada de 40h semanais

01.2.3 02 Estagiários de arquitetura, inclusive
encargos sociais e complementares 1.848,00

01.2.4

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro
Coordenador, para serviços dê Consultoria
de Engenharia e Arquitetura, inclusive
encargos sociais

100,00

02 CANTEIRO DE OBRA

02.1 Tapumes e Barracões
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Aluguel de container (módulo metálico
içável), tipo escritório com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
Comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de aço com nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acústico no forro,

02.1J1 chassis reforçado e piso em un mês 10,()O
compensado naval, incluindo instalações
elétricas e hidro-sanitárias, suprido de
acessórios, 1 vaso sanitário e l
lavatório, exclusive transporte (vide
item 04.005.0300), carga e descarga
(vide item 04.013.0015)

Aluguel de container (módulo metálico
içável), tipo sanitário-vestiário,
medindo aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de aço com nervuras
trapezoidais, isolamento termo-acústico no
forro, chassis reforçado e piso em A 10 (DO
compensado naval, incluindo instalações '
elétricas e hidro-sanitárias, suprido de
acessórios, 2 vasos sanitários, 1
lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros,
exclusive transporte (vide item
04.005.0300) carga e descarga (vide item
04.013.0015)

02.1.2

Aluguel de container (módulo metálico
içável), tipo sanitário-vestiário,
medindo aproximadamente 2,20m de largura,
6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
composto de chapas de aço com nervuras

02.1.3 trapezoidais, isolamento termo-acústico no mês ÍlO,()O
forro, chassis reforçado e piso em
compensado naval, incluindo instalações
elétricas e hidro-sanitárias, suprido de
acessórios, 4 vasos sanitários, 1
lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros.

Infra-estrutura de galpão/barracão PARA
EQUIPES DE RESTAURAÇÃO E MARCENARIA,
executado com paredes e piso de tábuas de

02.1“4 nmdeira de 3a, cobertura de telhas de m2 60,()O
fibrocimento de 6mm, e instalações,
exclusive pintura, sendo reaproveitado 2
vezes
Mão-de-obra de servente, inclusive

02.1.5 encargos sociais, para limpeza diária de h 2.090, OO
obra

02.2 Ligações Provisórias
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02.2.1

Instalação e ligação provisórias para
abastecimento de água e esgotamento
sanitário em canteiro de obras, inclusive unid 1,()O
escavação, exclusive reposição da
pavimentação do logradouro público

02.2.2

Instalação e ligação provisórias de
alimentação de energia elétrica, em
baixa tensão, para canteiro de obras, unid 1,(]O
M3 - chave lOOA, carga 3kW, 20cv,
exclusive o fornecimento do medidor

02.3 Sinalização de Obras Públicas

02.3.1

Placa de identificação de obra pública
tipo BANNER / PLOTTER, constituída por
lona e impressão digital, inclusive m2 10,(]O
suportes de madeira. FORNECIMENTO e
coLocAçÃo

02.3.2
Placas dos responsáveis técnicos, 2

i I u m 10,00

fornecimento e fixaçao em local adequado

03 ANDAIMES

03.1

Transporte de andaime tubular,
considerando-se a área de projeção
vertical do andaime, exclusive carga, m2 x Km 22. 976, 47000
descarga e tempo de espera do caminhão
(vide item 04.021.0010)

03.2

Remoção de pichação de monumentos
históricos de argamassa, ferro, bronze,
mármore, granito, aço corten, pintura m2 844,7200
automotiva, resina, etc, exclusive
retirada e transporte

03.3

Aluguel de andaime com elementos tubulares
(fachadeiro) sobre sapatas fixas,
considerando-se a área da projeçãoe
vertical do andaime e pago pelo tempo m2 x 5 913 0600
necessário à sua utilização, exclusive mês ' f
transporte dos elementos do andaime até a
obra, plataforma, montagem e desmontagem
dos andaimes

03.4

Aluguel de passarela metálica, perfurada,
para andaime metálico tubular, inclusive nfl x .7OC) OO
transporte, carga e descarga, exclusive mês '

andaime e movimentação

03.5
Montagem e desmontagem.de andaimes 2
tubulares, do tipo fachadeiro m 844r7200

03.6
Tela solta de polipropileno para proteção
de fachadas amarrada somente nos extremos. m2 844,7200
FORNECIMENTO e coLocAçÃo

04 TRANSPORTES
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04.1
Transporte de resíduos, inclusive ,

n d
carga/descarga e descarte u l :LOOI()O

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.1 Proteções

05.1.1

Instalação de proteção física em todos os
elementos artísticos/arquitetõnicos
passíveis de danificação durante a
execução dos serviços, especialmente m2 4414,17
pinturas, forros decorados, esquadrias,
pisos artísticos e ornatos nas fachadas.
Não usar madeirite resinado.

05.1.2

Proteção dos pisos decorados com a
colocação de espuma com 50 mm de espessura
em toda a área de ladrilho hidráulico.
Sobrepor chapas de madeirite, sem resina, m2 ];35,121
com 6 mm de espessura, cobrindo toda a
área em questão e, finalmente, lona
plástica tipo carreteiro.

05.2 Remoção Manual

05.2.1

Demolição Manual de alvenaria
compreendendo todo o acréscimo entre os m3 lt) 64
prédios 7 e 7A, incluindo suas '
subdivisões internas.

05.2.2

Demolição Manual de alvenaria para
recomposição dos vãos das fachadas no
entorno do acréscimo entre os prédios 7 m3 21,:L3
e 7A, conforme projeto e prospecções
durante as obras

05.2.3
Demolição Manual de cobertura
compreendendo acréscimo entre o prédio 07 m3 87,535
e O7A

05.2.4
Remoção manual de 80% dos pisos do
pavimento térreo, exceto ladrilhos m2 :184,129
hidráulicos.

05.2.5 Remoção manual dos pisos do 1° pavimento, m2 153 67
exceto ladrilhos hidráulicos das varandas. '

05.2.6
Demolição manual de lajes de concreto em
estado deteriorado, entre os prédios 7 e m3 26h139
7A

05.2.7 Retirada manual de forros de PVC m2 67, 60

05.2.8

Remoção manual de argamassas de
revestimento nas fachadas e 2
platibandas, que estiverem comprometidas m 675' 7800
(50 %)

05.2.9

Fornecimento de Mão-de-obra de
eletricista, inclusive encargos sociais,
para executar o desligamento e retirada h 144O,()O
de todas as instalações elétricas
prediais
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05.2.10

Fornecimento de mão de obra de
ajudante de eletricista, inclusive
encargos sociais, para auxiliar no
desligamento e retirada de todas as
instalações elétricas prediais

440,00

05.2.11

Fornecimento de Mão-de-obra de bombeiro
hidráulico, inclusive encargos sociais,
para executar o desligamento e vedação de
todas as instalações hidrossanitárias

440,00

05.2.12

Fornecimento de mão de obra de
ajudante de hidráulica, inclusive
encargos sociais, para auxiliar no
desligamento e retirada de todas as
instalações hidrossanitárias

440,00

05.2.13
Remoção cuidadosa de Azulejo e respectiva
argamassa de assentamento da Fachada do
Prédio O7, sem reaproveitamento.

m2 87,48

05.3 Escoramento e reforço estrutural

05.3.1
Escoramento estrutural nas partes antigas
onde forem executadas demolições, a fim de
evitar danos à edificação.

100,00

05.3.2
Execução de reforço estrutural metálico
nos pisos e barrotes do prédio 7, conforme
projeto estrutural (Por viga)

unid 28,00

05.4 Estruturas

05.4.1

Recuperação de alvenarias de tijolos
maciços em paredes auto-portantes, com uso
de tijolos maciços contemporâneos e
argamassa cimenticia.

m2 95,04

06 COBERTURAS

06.1 Remoções

06.1.1

todas as telhas
francesa, incluindo

Do telhado do

Retirada manual de
cerâmicas do tipo
cumeeiras e espigões.
prédio 7

m2 12,24

06.1.2
Retirada manual das partes danificadas
do madeiramento do telhado 7, com
aproveitamento do restante da estrutura

06.1.3
Retirada manual e descarte de todo o
ripamento do telhado dos prédios 7

06.2 Imunização e Desinfestação a ataques
biológicos

06.2.5
Imunização preventiva de todas as novas
peças de madeira a serem introduzidas na
obra, por imersão em tinas

m2 602,01
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06.3
Cobertura em madeira: Madeiramento e
Telhamento

06.3.2
Fornecimento e instalação de telha
cerâmica do tipo francesa de marselha nas
mesmas dimensões das originais.

8,24

06.3.6 Passadiços

06.3.8
Interno: Grade de extrudado com guarda
corpo em metalon e cabos de aco

m2 14,00

06.6 Elementos especiais

06.6.3

Fornecimento de mão de obra para execução
e instalação de alçapão em madeira para
acesso aos entreforros, fixado com pregos
e/ou parafusos em aço inox, executado por
marceneiro, inclusive encargos sociais.

06.7 Platibandas

06.7.1
Impermeabilização dos topos com aplicação
de lajota cerâmica, com rejuntamento em
mastique industrial de silicone.

10,44

08 ARGAMASSAS

Teste de percussão com martelo de borracha
para delimitação das áreas com argamassa
comprometida

m2 1.254,76

08.2
Execução de emboço e reboco com argamassa
a base de cal e areia

675,78

08.3
execução pontual de cheias com cacos de
telhas ou lajotas para encasquilhamento

m2 506,83

08.4
Consolidação de argamassa com injeção de
solução de água de cal e Rhodopás

m2 506,83

08.5
Execução de emboço e reboco com argamassa
mista de cal, areia e cimento

m2 844,72

08.6
Recuperação de frisos, molduras e ornatos
em argamassa

m2 82,56

08.7
Aplicação de hidrofugante em argamassas
nas paredes que recebem pouca luz solar

409,31

09 PISOS

09.1
Fornecimento de mão de obra de restaurador
para restauração de piso em ladrilho
hidráulico, inclusive encargos sociais

55,00

09.2

Fornecimento de mão de obra de auxiliar de
restauro para restauração de piso em
ladrilho hidráulico, inclusive encargos
sociais

55,00
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Fornecimento de mão de obra de

ladrilheiro para instalação de piso em
09.3 . . , . . . h 800, 00

ladrilho hidraulico, inclusive encargos
sociais
Fornecimento de mão de obra de
a'udante ara instala ão de iso em09.4 3 . p. , . É; . p h 800,00
ladrilho hidraulico, inclusive encargos
sociais

09.6 Restauração do Piso Assoalho em Madeira m2 :165,535

Fornecimento e instalação de peças novas
09.9 de ladrilho hidráulico liso na cor cinza m2 203, 96

sem tabeira.

Fornecimento e instalação de piso
e' f'x d09.11 em assoalho de mad ira i a'o. m2 165, 85

sobre granzepes, conforme especificação
do caderno técnico

Fornecimento e instalação de novas
09.12 soleiras em granito Santa Ceília, polido e m2 24,590

lustrado

10 FORROS

Fornecimento e instalação de forro modular
10.1 sintético, segundo as dimensões (0,625m x m2 :350,137

0,625m)

Fornecimento e instalação de forro em
1 .2 2

O gesso acartonado m 19' 44

11 PINTURAS

EXTERIOR: Execução de pintura com tinta
mineral a base de cal, IBRATIN ou

11.1 . . . 2
equivalente, em cor a ser definida, nas m 844W'72
paredes externas

INTERIOR: EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS 2
11.2 DEMAOS m 1.112,83

11.3 INTERIOR: FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO m2 1,112, 83

11.4 INTERIOR: PINTURA PVA, DUAS DEMAos M2 9,06 m2 955, 93

12 ESQUADRIAS

Restauração de esquadrias de madeira tipo
12.01.1 .estado A (pior estado de conservação) h 6OCL'OO

Fornecimento de madeira de lei de la
12.01.2 . a

qualidade SERRADA m 15'()O

12-01'3 Vidro plano transparente comum, com 6mm de m2 6O'(30
espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
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12.01.4
Ferragens para porta de madeira, de l
folha de abrir, de entrada principal,
constando de fornecimento sem colocação

unid 15,00

12.01.5

Preparo de madeira nova ou restaurada,
inclusive lixamento, limpeza, uma demão de
verniz isolante incolor, duas demãos de
massa para madeira, lixamento e remoção de
pó, e uma demão de fundo sintético
nivelador

195,00

12.01.6

Pintura interna ou externa de alta classe
sobre madeira nova, com esmalte alquidico
brilhante ou acetinado Sobre superfície
preparada com material da mesma linha de
fabricação, conforme item 17.017.0100,
exclusive este preparo, inclusive
lixamento, uma demão de tinta primária
seladora e duas
demãos de acabamento

195,00

12.01.? Confecção de nova esquadria em madeira,
idêntica ao original, em cedro

240,00

12.01.8 Fornecimento de madeira de lei de 1a
qualidade SERRADA

m3 15,00

12.01.9
Ferragens para portas de madeira,
internas, de 2 folhas de abrir, constando
de fornecimento sem colocação

unid 20,00

12.01.10 vIDRo LISO coNUM TRANSPARENTE, ESPESSURA
SMN. FORNECIMENTO e coLocAçÃo

m2 87,71

12.01.11 Instalação de esquadrias de madeira 800,00

12.01.13

Vidro temperado incolor, com 10mm de
espessura, para portas ou painéis fixos,
exclusive ferragens. FORNECIMENTO e
coLocAçÃo

m2 144,00

13 PAREDES

13.01 Paredes em Divisórias

13.01.4
Fornecimento e instalação de rodapé
invertido em cantoneira metálica, para
divisórias tipo Drywall ou equivalente.

ml 285,37

13.02 Revestimentos

13.02.1
Fornecimento e aplicação de revestimento
em cerâmica lisa branco brilhante de 10 x
5cm, a meia altura (1,30m).

m2 30,210

13.02.2
Fornecimento e aplicação de revestimento
em cerâmica lisa branco brilhante de 20 x
20cm.

142,586

13.02.3
Rodapé em ladrilho hidráulico com altura
de 20cm

168,56

13.02.4 Rodapé em Madeira h=20cm m 164,36
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13.02.5
Execução de shaft em alvenaria para
tubulação de ótica 5,00

14 ÁGUAS PLUVIAIS

14.02 Descidas de Águas Pluviais

14.02.1

Fornecimento e instalação de novas
descidas de AP em cobre, com paredes de
1,5mm de espessura e 104mm de diâmetro,
conforme especificações do caderno técnico
e cálculo de vazão dos telhados.

77,00

14.02.5
Coluna de cobre de 66 mm, exclusive peças
de derivação e isolamento para execução de
buzinotes

14.02.6
Mão-de-obra de serralheiro de construção
civil, inclusive encargos sociais 32,00

14.02.? Mão-de-obra de soldador em construção
civil, inclusive encargos sociais 32,00

15 INSTALAÇÕES PREDIAIS

15.01
Elétricas (conforme projeto de instalações
prediais elétricas)

15.01.1

Instalação de ponto de tomada baixa,
embutido na alvenaria, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4",
12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e
tomada de embutir 2P+T, lOA, padrão
brasileiro, com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo
em alvenaria

unid 103,00

15.01.2

Instalação de ponto de tomada médio,
embutido na alvenaria, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e
tomada de embutir 2P+T, IOA, padrão
brasileiro, com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo
em alvenaria

unid 18,00

15.01.3

Instalação de ponto de tomada alta,
embutido na alvenaria, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rígido de 3/4”,
12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e
tomada de embutir 2P+T, IDA, padrão
brasileiro, com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo
em alvenaria

unid
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15.01.4

Instalação de ponto de tomada no forro,
embutido na alvenaria, equivalente a 2
varas de eletroduto de PVC rigido de 3/4”,
12,00m de fio 2,5mm2, caixas, conexões e
tomada de embutir 2P+T, 10A, padrão
brasileiro, com placa fosforescente,
inclusive abertura e fechamento de rasgo
em alvenaria

unid 16,00

15.01.5

Instalação de ponto de elétrica baixo
estabilizado, equivalente a 2 varas de
eletroduto de PVC rígido de 3/4”, 12,00m
de fio 2,5mm2, caixas, conexões e tomada
de embutir 2P+T, 10A, padrão brasileiro,
com placa fosforescente, inclusive
abertura e fechamento de rasgo em
alvenaria

unid 22,00

15.01.? Disjuntores termo-magnéticos unipolares unid 44,00

15.01.8
Fornecimento e instalação de calha
elétrica, tipo Mega ou equivalente 153,00

15.02
Hidráulicas (conforme projeto de
instalações prediais hidráulicas)

15.02.1 Mão de obra de bombeiro hidráulico,
inclusive encargos sociais 500,00

15.02.2 Mão de obra de ajudante, inclusive
encargos sociais 500,00

15.02.3

Tubo de PVC rígido de 20mm, soldável,
inclusive conexões e emendas, exclusive
abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

6,620

15.02.4

Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável,
inclusive conexões e emendas, exclusive
abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

36,80

15.02.5

Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável,
inclusive conexões e emendas, exclusive
abertura e fechamento de rasgo.
FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

116,630

15.03 Incêndio (conforme projeto de instalações
prediais de incêndio)

15.03.2 Fornecimento e instalação de extintores de
incêndio de Água Pressurizada

15.03.3
Fornecimento e instalação de extintores de
incêndio de C02

15.03.4 Fornecimento e instalação de extintores de
incêndio de Pó Químico
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15.03.5

Hidrante de coluna completo, para linha de
lOOmm, inclusive peças complementares até
o início da tubulação horizontal e
fornecimento do material para
rejuntamento. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

15.03.6

Caixa de incêndio interna padrão CBERJ, de
aço, medindo 70 x 50 x 25cm,
compreendendo: 2 lances de 15,00m de
mangueira de fibra de poliéster pura,
revestida internamente com borracha
vulcanizada no diâmetro de 1.1/2”,
empatada, com registro, adaptador e
esguicho. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

15.04 Iluminação interna (conforme projeto de
iluminação)

15.04.2

Instalação de ponto para luminária
fluorescente pendente em canaleta
(38x38x6000)mm (exclusive luminária)
inclusive tomada e 1,00m de cabo de
1,50mm2

unid 150,00

15.04.4 Instalação de ponto para luminária de
embutir, fixada em laje ou forro. unid 24,00

15.04.5

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 2
LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 26W, 4
PINOS.
CORPO EM ALUMÍNIO REPøUxADO COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR
RECUADO EM vIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO.
DIMENSÃO (A/L) 120mm/ 240mm

unid 24,00

15.05 Iluminação externa (conforme projeto de
iluminação)

15.05.1
Fornecimento e instalação de refletores
Comerciais, incluindo fotocélula de
acionamento

unid

15.06 Lógica (conforme projeto de instalações de
lógica)

15.06.1
Instalação de conjunto de telefone e
lógica, compreendendo: 6 varas de
eletroduto de 3/4", conexões e caixas

unid

15.06.2
Instalação de conjunto para antena de tv,
compreendendo: 6 varas de eletroduto de
3/4", conexães e caixas

unid

16 ELEMENTOS EM PEDRA - CANTARIAS

16.01 Restauro da Escada

16.01.1
Limpeza e Recuperação das Cantarias em
Gnaisse - mão de obra de museólogo /
restaurador

h 281,00
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Remoção manual com reutilização de
Cantaria do Vão 03 para o vão 04

16.01.2 no predio, e embaixo da passarela nos h :L60,(]O
vãos 12 e 17 do prédio 7 - mão de obra de
pedreiro
Remoção manual com reutilização de
Cantaria do Vão 03 para o vão O4 no

16.01.3 prédio, e embaixo da passarela nos vãos 12 h 135,(]O
e 17 do prédio 7 - mão de obra de
museólogo / restaurador
Capa de degrau em gnaisses, pedra olho de
pombo cinza paduana, serrada nas laterais
com face natural, até 1500 x até 320mm,
com espessura de 2,80cm, assente em

16.01.4 superfície em osso, com nata de cimento un 4 (DO
sobre argamassa de cimento, areia e saibro '
1:2:2 e rejuntamento com cimento branco e
corante - OBS:
para novas peças nos vãos 1 e 12, des. EX
43

iv APARELHO sANITÁRio

17.01 Louças

Fornecimento de bacia com caixa
acoplada, referência CELITE, BACIA COM
CAIXA ACOPLADA REF. 54361 DA LINHA

17.01.1 STYLUS EXCELLENCE + CAIXA PARA ACOPLAR unid 8,(]O
REF. 54510 DA LINHA STYLUS EXCELLENCE +
ASSENTO PP REF. 54981 NA COR BRANCO Ou
MODELO EQUIVALENTE.

Instalação e assentamento de vaso
sanitário individual e válvula de descarga
(exclusive estes) em pavimento térreo,
compreendendo: instalação hidráulica com
2,00m de tubo de PVC de 50mm, com

17.01.2 . . . . 'conexões, ate a valvula e apos esta ate o unld 8'()O
vaso, ligação de esgotos com 3,00m de tubo
de PVC de 100mm à caixa de inspeção e tubo
de ventilação, inclusive conexões,
exclusive o tubo de ventilação

Lavatório de louça branca tipo médio luxo,
com ladrão e medidas em torno de 55 x
45cm, com.coluna, inclusive acessórios de

` c : .17.01_3 fixação. Ferragens em metal cromado unld 24”()O
sifão 1680 de l” x 1.1/4”, aparelho
misturador 1875/045 com arejador, válvula
de escoamento 1603. Rabicho CROMADO.
FORNECIMENTO
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Instalação e assentamento de um lavatório
Ou aparelho de instalação semelhante, em
bateria (exclusive fornecimento do

17.01.4 aparelho), compreendendo: l,00m de tubo de unid 24,(]O

PVC de 32mm e 0,60m de tubo de PVC de
25mm, com conexões e esgotamento em PVC de

40mm, até O ralo sifonado

Fornecimento de tanque, referência CELITE,

TANQUE G (COLUNA REF. 51203 + TANQUE REF. .
I O

d

1” 01 5 51261) NA cOR BRANCO ou MODELO “nl 2'E30
EQUIVALENTE
Instalação e assentamento de tanque
de serviço (exclusive O fornecimento

17.01.6 do aparelho e isolamento), unid 2,()O
compreendendo: 6,00m de tubo de cobre de

22mm, soldas e conexões

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
1701.7 DN 60MM COM TAMPA H= 60CM. Fornecimento e unid 4,()O

instalação

Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm
de diâmetro e 60cm de profundidade,
exclusive escavação e reaterro.
FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

17.01.a unid Ii5,()0

Tubo de PVC rigido de 40mm, soldável,
INCLUSIVE emendas conexões abertura e

17.01.9 ' '
fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e m 29' 90

ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável,
INCLUSIVE emendas conexões abertura e

17.01.10 ' '
fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e m :33'140

ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 75mm, soldável,
INCLUSIVE emendas conexões abertura e

7.o . 1 ' '
1 1 1 fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e m 7' 68

ASSENTAMENTO

Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável,
INCLUSIVE emendas conexões abertura e

17.01.12 ' '
fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e m 67'650

ASSENTAMENTO

17.02 Metais

Fornecimento e instalação de torneira,
17.02.1 referência FABRIMAR, TORNEIRA DE TANQUE E unid 6,()O

JARDIM REF. 1153 ou MODELO EQUIVALENTE

Fornecimento e instalação de barra de
apoio, referência DOCOL, BARRA DE
APOIO BENEFIT REF. 00446416 800m Ou

MODELO EQUIVALENTE

17.023. unia 12,00
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Fornecimento e instalação de válvula,
referência FABRIMAR, VÁLVULA FLUx

17.02.4 ANTIVANDALISMO COMPLETA unid 8,()O
(VÁLVULA+ACABAMENTO) REF. 3650-AV,
CROMADA Ou MODELO EQUIVALENTE

Instalação e assentamento de válvula de
descarga (exclusive fornecimento da unid 8 (30
válvula), compreendendo: 3,00m de tubo de '
PVC de 50mm, conexões e montagem

17.02.5

Fornecimento e instalação de ducha,
referência FABRIMAR, DUCHA HIGIÉNICA JET .

17'02'6 AscoT, REF. 2195-A5 cROMADA ou MODELO unld 8'()O
EQUIVALENTE

Fornecimento e instalação de cabide,
17.02fl7 referência FABRIMAR, CABIDE UNIVERSAL unid 24J()O

5080-UN CROMADO Ou MODELO EQUIVALENTE

Fornecimento de registro, referência
13.02.9 DOCOL, REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO unid i27,00

LINHA RIVA Ou MODELO EQUIVALENTE

Montagem sem fornecimento, de válvulas
de gaveta (registros), válvulas de
retenção, ventosas, hidrantes, etc, com
flanges classe PN-lO, inclusive o ' unid 27,()O
fornecimento dos materiais para as juntas
(arruelas de borracha e parafusos com
porcas de aço carbono), custo por junta
flangeada, com diâmetro de 50mm

17.02.10

Fornecimento e instalação de válvula,
referência DECA, vÁLvULA DE EscOAMENTo
PARA LAVATÓRIO 1602 c, ou MODELO
EQUIVALENTE

17.02.11 unid 26,00

17.3 Acessórios

Fornecimento e instalação de assento,
referência DECA, LINHA cONFoRTo, ASSENTO
ARTICULAVEL, 2355 E BR ou MODELO
EQUIVALENTE

17.03.1 unid 8,()O

Fornecimento e instalação de DISPENSER
17.03.2 PARA SABONETE DA MELHORAMENTOS, CÓDIGO unid 156,()O

7047 ou MODELO EQUIVALENTE

Fornecimento e instalação de DISPENSER
PARA PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO DA
MELHORAMENTOS CÓD 7008 ou MODELO
EQUIVALENTE

17.03.3 unid 8,()0

Fornecimento e instalação de DISPENSER
12.03s4 PARA TOALHA DE PAPEL DA MELHORAMENTOS, unid I28,00

cÓDIGo 7007 ou MODELO EQUIVALENTE

Fornecimento e instalação de DISPENSER
17.03.5 PARA PROTETOR DE ASSENTO DA MELHORAMENTOS, unid 8,()O

CÓDIGO 7061 ou MODELO EQUIVALENTE
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17.03.6

Fornecimento e instalação de
DISPENSER PARA MELBAG DA
MELHORAMENTOS, cÓDIGo 7078 (soMENTE unid 4 , 00
Nos SANITÁRIOS FEMININOS) ou MODELO
EQUIVALENTE

17.03.? Fornecimento e instalação de RALO INOX . a"ABRE-FECHA" “nl 27'(3O

18 ITENS NOVOS

18.1 METAIS Ú

18.1.1

Tanque de expurgo, em aco inoxidavel liga
18:8, padrao americano, aisi 304 no 18,
medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma)
cuba de expurgo de (500x400x300)mm, com
sifao de aco inoxidavel de 75mm de. . un 2,00
diametro, face superior com acabamento
escovado e grade basculante removível,
tampa em inox com abertura lateral e ralo
perfurado, modelo tq-exp, inconox ou
similar. fornecimento.

18.1.2
Tanque industrial em aco inoxidavel aisi
304,medindo 0,61x0,706x0,305m.fornecimento un l,(]O
e colocacao

18.1.3

Banca seca de aco inoxidavel,com 0,55m de
largura,ate 3,00m de comprimento,em chapa
18.304,sobre apoios de alvenaria de meia m 6,594
vez e verga de concreto,sem
revestimento.fornecimento e colocacao

18.1.4

Cuba de aco inoxidavel de 500x4003200mm,em
chapa 20.304,valv ula de escoamento tipo
americana 1623,sifao 1680 1.1/2"xl.l/ un 3,()O
2",exclusive torneira.fornecimento e
colocacao

18.1.5
Torneira para pia, com arejador, 1168,
tipo parede, de 1/2", Deca ou similar. un 4,()O
Fornecimento.(desonerado) - Cubas Inox

18.1.6
Valvula americana, de 3 1/2"x1 1/2".
Fornecimento e instalacao.(desonerado) - un 4,()O
Cubas Inox

18.1.7

Torneiratpara lavatorio Pressmatic Benefit
de Mesa Chrome, codigo 00185106, Docol ou
similar. Fornecimento.(desonerado) -
Lavatórios

un 24,00

18.2 EsGoTo / Louças
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18.2.1

Ralo sifonado de pvc rigido
(100x100)x50mm,em pavimento elev ado,com
tampa cega,com 1 entrada de 40mm e saida
de 50mm,com preendendo:2,00m de tubo de un 13,()O

pvc de 50mm soldavel,l,00m de tu bo de pvc
de 40mm e sua ligacao ao ramal de queda e
ventilac ao.for

18.2.2
Te 90° com inspecao,de pvc,com diametro
de(100x75)mm.forneci mento e assentamento

un 1,00

18.3 FORRO

18.3.1
Aluguel de andaime tubular, para altura de
ate 4m; exclusive mao-de-obra de montagem m/mês 67,()O
e desmontagem e transporte.

18.3.2
PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR 2

APROVEITAMENTO 20 sEs m 6z(30

18.3.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
PARA sERvIÇO INTERNO, coNsIDERANDo-sE A m3 4CH),O8
AREA vERTIcAL RECOBERTA

18.3.4
Sanca ou tabica de gesso, altura 5cm,
moldada na obra

m 123,63

18.4 ELETRICA

18.4.1
Disjuntor termomagnetico bipolar padrao
nema (americano) 10 a 50a 240V , un :16,(30

fornecimento e instalacao

18.4.2
Disjuntor termomagnetico tripolar padrao
nema (americano) 10 a 50a 240 v, un '7,00

fornecimento e instalacao

18.4.3
Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa un 5 (DO

moldada lOOA , fo rnecimento e instalacao '

18.4.4
Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa
moldada 250a 600V, fornecimento e un 1,(]O
instalacao

18.4.5
Dispositivo de proteção contra surto de O
12,5 KA un 4' O

18.4.6
Dispositivo de proteção contra surto de 50KA un 8,00

18.4.?

Quadro de distribuicao de energia para

disjuntores termo-magneticos unipolares,

de embutir, com porta e barramento neutro
. . . un 3,00

e trifasico, para instalacao de ate 50
disjuntores, com dispositivo para chave
geral. fornecimento e instalacao.

18.4.8

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendo:pre paro,corte

e enfiacao em eletrodutos,na bitola de

2,5mm2,450 /750v.fornecimento e colocacao

m 14.000,00
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ZL

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendozpre paro,corte

184.9 m 6.000,00
e enfiacao em eletrodutos na bitola de
4mm2,450/7 50v.fornecimento e colocacao

18.

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendozpre paro,corte

.10 m 400,00
e enfiacao em eletrodutos,na bitola de
6mm2,450/7 50v.fornecimento e colocacao

18.

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendozpre paro,corte

.11 m 400,00
e enfiacao em eletrodutos na bitola de
10mm2,450/ 750v.fornecimento e colocacao

18. .12 m

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendo:pre paro,corte lot) OO
e enfiacao em eletrodutos,na bitola de '
16mm2,450/ 750v.fornecimento e colocacao

18.

Cabo de cobre com isolamento
13 termoplastico,compreendendozpre paro,corte m 155 OO

e enfiacao em eletrodutos,na bitola de '
25mm2,450/ 750v.fornecimento e colocacao

18.

Cabo de cobre com isolamento
14 termoplastico,compreendendozpre paro,corte m 255 OO

e enfiacao em eletrodutos,na bitola de '
35mm2,450/ 750v.fornecimento e colocacao

18. .15 m

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendozpre paro,corte 2C) OO
e enfiacao em eletrodutos,na bitola de '
50mm2,450/ 750v.fornecimento e colocacao

18. .16 m

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendozpre paro,corte 5c) OO
e enfiacao em eletrodutos,na bitola de f
95mm2.450/ 750v.fornecimento e colocacao

Cabo de cobre com isolamento
termoplastico,compreendendozpre paro,corte

18' '17 e enfiacao em eletrodutos,na bitola de m 1130'(]O
185mm2,450 /750v.fornecimento e colocacao

18. .18 Cabo de cobre nu 16 mm2 m 350, 00
Caixa de passagem,para telefone,nas

18. .19 dimensoes de 60x60x13,5cm.fornecimento e un 1,()O
colo cacao

' II II ' '18. .20 Caixa estampada de.4 x4 , inclusive buchas un 18,(30
e arruelas. fornecimento e instalacao.

Caixa de passagem de sobrepor em aco,com
18. .21 tampa parafusada,de l5xl5cm.fornecimento e un 4,()O

colocacao
Caixa de passagem de sobrepor,em aco,com

18. .22 tampa parafusada,de 20x20cm.fornecimento e un 4,()O
colocacao
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7,3
18.4.23

INVERSOR 1X28W 220VDE BATERIA NIQUEL
cADMIO - CIRCUITO DE INVERSOR EMERGENCIA un :26'Í30

18.5 ILUMINAÇÃO

18.5.1

LUMINARIA PENDENTE PARA 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES TUBULARES DE 28/54w. cORPO
EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.
DIEUSOR EM ACRILICO PRISMÁTICO OU LEITOSO.
ALOJAMENTO DO REATOR NO PRÓPRIO CORPO E un 1150,()O
SUSPENSÃO POR cABOS DE AÇO. EQUIPADA cOM
PORTA LÂMPADA ANTIVIERATÓRIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E
PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS cONTATOS.
DIMENSÃO

18.6
INSTALAÇÕES DE AR cONDIcIONAno /
HIDRAULICA / ESGOTO / ELETRICA / LOGICA /
INCENDIO

18.6.1

Demolicao manual de piso cimentado e da
respectiva base de c Oncreto,Ou passeio de
concreto,inclusive afastamento lateral m2 1;L3'()O
dentro do canteiro de servico

18.6.2

Escavacao manual de vala/cava em material
de 1a categoria (a (areia,argila Ou
picarra),ate 1,50m de m3 72,220
profundidade,exclusiv e escoramento e
esgotamento

18.6.3
Reaterro de vala/cava compactada a maco,em
camadas de 30cm d e espessura maxima,com m3 40,130
material de boa qualidade,exclusive este

18.6.4

Recomposicao de piso cimentado,com
argamassa de Cimento e ar eia, no traco. m2 28,20
1:3, com 2cm de espessura, exclusive base
de concreto

18.6.5 Perfuracao com perfuratriz pneumatica. rn 14,()O

18.6.?

Tampa para caixa coletora,em concreto
armado,inclusive todos os materiais e 63 ,50
colocacao (espessura de 6cm) - CANALETA AR '
CONDICIONADO

18.6.8

Base Suporte ou contrapiso, executado com

concreto magro, na espessura de 5cm, no
traco 1:3:3, em volume, com juntas
formando quadros de (lxl)m, com Sarrafos Mm 84,250
de madeira serrada, incorporados,
inclusive preparo do terreno, compactacao
do Solo a maco.

18.6.9
Forma tabuas madeira 3a p/pecas concreto
arm, reapr 2x, incl mont/desm excl m2 '79,550

escoramento
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18.6. 10
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à
12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte( perda de
10%) / dobra / colocação.

kg 553,30

18.6. 11
Preparo manual de concreto,inclusive
transporte horizontal c om carrinho de
mao,ate 20,00m

m3 9,220

18.6. 12
Lancamento de concreto em pecas
armadas,colocacao,adensamento e acabamento

m3 9,220

18.6. 13
Abertura e fechamento manual de rasgo em
alvenaria, para passagem de tubos e dutos,
com diametro de l 1/4" a 2".

90,56

18.6. 14
Suporte com 2 chumbadores,para fixacao de
tubulacoes no diam etro interno de 1/2"
ate 1".fornecimento e colocacao

un 111,00

18.6. 15
Suporte com 2 chumbadores, para fixacao de
tubulacoes no diametro interno de 2 1/2" e
3". fornecimento e instalacao.

un 70,00

18.6.16 cERTIFIcAçÃo Dos PoNTos DE LÓGICA 1111 80,00

18. PROTEÇÕES

18.7.1

Protecao de arestas de parede em
cantoneira de aluminio de 1 /2"x1/8",
fixada com parafusos de ferro cromado e
buchas de plastico.fornecimento e
colocacao

75,00

18. ESQUADRIAS

18.

Ferragens portas mad.l
folha,abrir,p/banheiro,constando forn
.s/coloc.de:-fechadura
tip.tranqueta,trinco reversível,latao
,acabamento cromado;-macaneta tipo
alavanca,1atao,acabamento cromado;-
tranqueta trinco acoplado,circular,latao
laminado, acabame

unid.

18.
Protecao para portas,em chapa de aluminio
fixada por rebites .fornecimento e
colocacao

m2

18.
Aduela em madeira de lei,de l4x3cm,com
3,5cm de rebaixo.forn ecimento e colocacao

18.

Porta de madeira, lisa, compensado,de
80x210x3cm, revestida de chapa de laminado
melaminico, 1mm de espessura,exclusive
aduela,alizar e ferragens.fornecimento e
colocacao

unid. 28,00

18.
Alizar em madeira de lei,de
5x2cm.fornecimento e colocacao

140,00
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18.8.6

Porta de madeira, lisa, compensado,de
60x210x3cm, revestida de chapa de laminado
melaminico, 1mm de espessura, exclusive unid. 3,()O
aduela,alizar e ferragens.fornecimento e
colocacao - SHAFTS

18.8.7
Dobradiça tipo batedor de porta ,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - sHAFTs “nld' 12' OO

18.8.8
Cremona em latao cromado ou polido,
completa, com vara h=l,50m

unid. 20, OO

18.8.9
Visor em portas de madeira, fornecimento

e colocação
unid. 2, OO

18.9 PAREDE

18.9.1 Marco de madeira aparelhada de (7 x 3)cm. 3465 25
fornecimento e instalacao. '

18.9.2

Parede drywall esp.140mm,estrut.montantes
simples autoportan tes 90mm,a guias
horizontais 90mm,ambos aco
galv.esp.0,5mm,c /quatro chapas gesso m2 :539,'78
acartonado standard,adicao la mineral,e
sp.12,5mm,larg.1200mm,fix.aos montantes
p/meio de parafusos, c/trat

18.9.3

Parede
drywall,c/esp.90mm,estrut.c/montantes
simples autopor tantes 70mm,fixados a
guias horizontais 70mm,ambos aco galv. m2 965127
c/esp.0,5mm,c/duas chapas gesso acartonado '
standard,esp.12,5 mm,larg.1200mm,fixada
aos montantes por meio de parafusos,c/
tratam

18.9.4
Revestimento de formica , de 1,3mm de
espessura, em paredes, sobre revestimento m2 :L13,124
lixado e escovado.

18.10 INCÊNDIO

18.10.1

Pintura de sinalizacao para extintores de
incendio,em quadra dos vermelhos e bordas m2 6 (DO
amarelas,conforme projeto emop 2547 ( '
hidraulica/sanitaria/incendio)

18.10.2
Tubo de aço galvanizado com costura 2.1/2"
(65mm), inclusive conexoes - fornecimento rn 57,110
e instalacao

18.10.3
Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre
superficie metalica, inclus ive protecao m2 12,()O
com zarcao (l demao)

18.11 PISO
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Impermeabilizacao de banheiro ou pisos
frios com paredes de alvenaria ou gesso
acartonado,empregando duas demaos de cime

18.11.1 nto polimerico,atendendo a abnt nbr m2 83,224

ll905,consumo de 1kg/m2/ demao,imperm.base

resina termoplastica e cimento c/adit.cons
umo de
Impermeabilizacao de superficie com manta

18.11.2 asfaltica (com polímeros tip o app), e=4 m2 41,()8

mm
Protecao mecanica de superficie com

18.11.3 argamassa de cimento e areia, trac o 1:7 m2 41,(]8
cm, e=3 cm

Contrapiso,base ou camada
regularizadora,executada com argam assa de
cimento e areia,no traco 1:4,na espessura

de 4cm

1811.4 m2 41,08

18.12 ACESSORIOS

Prendedor de porta de latao cromado,fixado

13.12.1 no piso,haste aci onada por pressao da un 28,(]O
porta ou do pe.fornecimento e colocçâo

VARAL PARA BOX DE BANHEIRO RETRÁTIL COM

18 12 2 FIO REGULÁVEL E cATRAcA cOM cORDÃO un 2 OO

' ' RETRATIL, cOM FIO DE APROXIMADAMENTE 2,40 '
m, CROMADO. Fornecimento e Colocação.

1612.3 ASSENTO vAsO sANITÁRIO un 8, OO

18.12.41 ARMARIO DE MDI¬ REVESTIDO DE LAMINADO m2 4, OO

18.12.5 Espelhos para banheiro m2 4,E30

18 13 REFORÇO + NIVELAMENTO Do PISO DE MADEIRA
' 1° PAVIMENTO

18.13'1 Compensado resinado de 20mm (chapa m2 29, 61

2,20x1,60m).fornecimento

18.14 TRANSPORTES

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS
1844.1 DIVERSOS A 100m m2 192,28

sEvçOs ExEcuTADos No PRÉDlO 07A Do HEsFA:

N° . Item Descrição Unid. Quantd .

sERvIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E
L 01 cAMPO
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1/9?

01.1
Levantamento Cadastral

01.1.1

Cadastramento, avaliação de estado de
conservação e armazenamento das peças de
interesse que estiverem soltas, por meio
de fotos e ficha técnica, elaborado por um
restaurador.

85,00

01.1.2

Cadastramento de todos os fragmentos e
objetos decorativos encontrados no
interior e exterior dos edifícios por meio
de fotos e ficha técnica

01.1.3
Produção de relatório fotográfico das
obras no inicio, para registrar o estado
de conservação inicial dos elementos.

unid

01.1.4

Produção de relatório fotográfico
mensalmente, para acompanhar as estapas da
obra, em duas vias no formato A4,
coloridas.

01.2.1

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto
coordenador geral de projetos ou
supervisor de obras, inclusive encargos
sociais, com experiência comprovada na
área de restauração. Jornada de 40h
semanais

01.2.2

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto
sênior, com experiência comprovada na área
de restauração, inclusive encargos
sociais. Jornada de 40h semanais

01.2.3
02 Estagiários de arquitetura, inclusive
encargos sociais e complementares

01.2.4

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro
Coordenador, para serviços de Consultoria
de Engenharia e Arquitetura, inclusive
encargos sociais

02
CANTEIRO DE OBRA

02.1
Tapumes e Barracões

02.1.1

Aluguel de container (módulo metálico
içável), tipo escritório com WC, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de

chapas de aço com nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acústico no forro,
chassis reforçado e piso em compensado
naval, incluindo instalações eletricas e
hidro-sanitárias, suprido de acessórios, l
vaso sanitário e 1 lavatório, exclusive
transporte (vide item 04.005.0300), carga
e descarga (vide item 04.013.0015)

11,00
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02.1.2

Aluguel de container (módulo metálico
içável), tipo sanitário-vestiário, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de aço com nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acústico no forro,
chassis reforçado e piso em compensado
naval, incluindo instalações elétricas e
hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 2
vasos sanitários, l lavatório, 1 mictório
e 4 chuveiros, exclusive transporte (vide
item 04.005.0300) carga e descarga (vide
item 04.013.0015)

11,00

02.1.3

Aluguel de container (módulo metálico
içável), tipo sanitário-vestiário, medindo
aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de
chapas de aço com nervuras trapezoidais,
isolamento termo-acústico no forro,
chassis reforçado e piso em compensado
naval, incluindo instalações elétricas e
hidro-sanitárias, suprido de acessórios, 4
vasos sanitários, 1 lavatório, l mictório
e 4 chuveiros.

6,()0

02.1.4

Infra-estrutura de galpão/barracão PARA
EQUIPES DE RESTAURAÇÃO E MARCENARIA,
executado com paredes e piso de tábuas de
madeira de 3a, cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, e instalações,
exclusive pintura, sendo reaproveitado 2
vezes

60,00

02.1.5
Mão-de-obra de servente, inclusive
encargos sociais, para limpeza diária de
obra

1.804,00

02.2
Ligações Provisórias

02.2.1

Instalação e ligação provisórias para
abastecimento de água e esgotamento
sanitário em canteiro de obras, inclusive
escavação, exclusive reposição da
pavimentação do logradouro público

Serv.

02.2.2

Instalação e ligação provisórias de
alimentação de energia elétrica, em baixa
tensão, para canteiro de obras, M3 - chave
100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o
fornecimento do medidor

Serv.

02.3
Sinalização de Obras Públicas

02.3.1

Placa de identificação de obra pública
tipo BANNER / PLOTTER, Constituída por

lona e impressão digital, inclusive
suportes de madeira. FORNECIMENTO e
coLocAçAo
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02.3.2
Placas dos responsáveis técnicos,
fornecimento e fixação em local adequado 4,00

03
ANDAIMES

031

Transporte de andaime tubular,
considerando-se a área de projeção
vertical do andaime, exclusive carga,
descarga e tempo de espera do caminhão
(vide item 04.021.0010)

mzx 29.104,55

032

Carga e descarga manual de andaime
tubular, inclusive tempo de espera do
caminhão, considerando~se a área de
projeção vertical

m2 1.272,39

033

Aluguel de andaime com elementos tubulares
(fachadeiro) sobre sapatas fixas,
considerando-se a área da projeção
vertical do andaime e pago pelo tempo
necessário à sua utilização, exclusive

transporte dos elementos do andaime até a
obra, plataforma, montagem e desmontagem
dos andaimes

m2 X 9.435,81

034

Aluguel de passarela metálica, perfurada,
para andaime metálico tubular, inclusive
transporte, carga e descarga, exclusive
andaime e movimentação

1.100,00

035
Montagem e desmontagem de andaimes
tubulares, do tipo fachadeiro

m2 1.549,44

036

Tela solta de polipropileno
proteção de fachadas amarrada
somente nos extremos. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

para

1.549,44

04
TRANSPORTES

04.1
Transporte de resíduos, inclusive
carga/descarga e descarte unid 93,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.1 Proteções

05.1.1

Instalação de proteção física em todos os
elementos artísticos/arquitetônicos
passíveis de danificação durante a
execução dos serviços, especialmente
pinturas, forros decorados, esquadrias,

pisos artísticos e ornatos nas fachadas.

Não usar madeirite resinado.

m2 227,00
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05.1.2

Proteção dos pisos decorados com a
colocação de espuma com 50 mm de espessura
em toda a área de ladrilho hidráulico.
Sobrepor chapas de madeirite, sem resina,
com 6 mm de espessura, cobrindo toda a
área em questão e, finalmente, lona
plástica tipo carreteiro.

.
“H

I

66,00

05.2
Remoção Manual

05.2.1

Demolição Manual de alvenaria
compreendendo todo o acréscimo no
prédio 7A, incluindo suas subdivisões
internas.

m3 31,58

05.2.2

Demolição Manual de alvenaria para
recomposição dos vãos das fachadas do
acréscimo no prédio 7A, conforme projeto e
prospecções durante as obras

m3 15,47

05.2.3
Demolição Manual da cobertura
compreendendo acréscimo nos fundos do
prédio 7A

160,71

05.2.7
Demolição manual de lajes de concreto em
estado deteriorado. entre os prédios 7 e
7A

15,00

05.2.8
Retirada manual de forros em madeira

m2 25,00

05.2.9

Remoção manual de argamassas de
revestimento nas fachadas e
platibandas, que estiverem comprometidas
(50 %)

m2 774,7200

05.2.10

Fornecimento de Mão-de-obra de
eletricista, inclusive encargos sociais,
para executar o desligamento e retirada de
todas as instalações elétricas prediais

440,00

05.2.11

Fornecimento de mão de obra de ajudante de
eletricista, inclusive encargos sociais,
para auxiliar no desligamento e retirada
de todas as instalações elétricas prediais

440,00

05.2.12

Fornecimento de Mão-de~obra de bombeiro
hidráulico, inclusive encargos sociais,
para executar o desligamento e vedação de
todas as instalações hidrossanitárias

440,00

05.2.13

Fornecimento de mão de obra de ajudante de
hidráulica, inclusive encargos sociais,
para auxiliar no desligamento e retirada
de todas as instalações hidrossanitárias

440,00

06.7
Platibandas

06.7.1
Impermeabilização dos topos com aplicação
de lajota cerâmica, com rejuntamento em
mastique industrial de silicone.

m2 33,87
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/ši
08

ARGAMASSAS

081
Teste de percussão com martelo de borracha
para delimitação das áreas com argamassa
comprometida

1.142,05

082
Execução de emboço e reboco com argamassa
a base de cal e areia 586,17

083
execução pontual de cheias com cacos de
telhas ou lajotas para encasquilhamento m2 399,17

084
Consolidação de argamassa com injeção de
solução de água de cal e Rhodopás m2 360,19

085
Execução de emboço e reboco com argamassa

mista de cal, areia e cimento 516,14

086
Recuperação de frisos, molduras e ornatos
em argamassa m2 124,05

087
Aplicação de hidrofugante em argamassas
nas paredes que recebem pouca luz solar 196,00

11
PINTURAS

111

EXTERIOR: Execução de pintura com tinta
mineral a base de cal, IBRATIN ou
equivalente, em cor a ser definida, nas

paredes externas

m2 261,00

12
ESQUADRIAS

12.01
Esquadrias de Madeira

12.01.3
Vidro plano transparente comum, com 6mm de
espessura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m2 31,60

12.01.11
Confecção de nova esquadria em madeira,
idêntica ao original, em cedro 48,70

12.01.12
Fornecimento de madeira de lei de 1a

qualidade SERRADA m3 14,00

12.01.13
Fornecimento e instalação de conjunto de
ferragens (cremona e dobradiças) para
novas esquadrias em madeira

unid 14,00

12.01.15

Preparo e Pintura de esquadria em madeira

NOVA, com esmalte sintético acabamento
fosco, em cor a ser definida pela

fiscalização

48,70
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Confecção de esquadria com tratamento
12.01.16 acústico - Adaptação de esquadria unid 14, OO

Instalação de esquadrias de madeira
12.01.17 h l24,02

13 PAREDES

Paredes em Divisórias
13.01 O

Fornecimento e instalação de paredes
divisórias com 2,50m de altura, tipo

13.01.2 Drywall ou equivalente com fechamento ml 5,122
superior em vidro até o forro, com 14cm de
espessura.

14 AGUAS PLUVIAIS

Calhas de cobre
14.01

Reconstrução do leito para assentamento
14.01.3 das novas calhas h 20, OO

Descidas de Águas Pluviais
14.02

Fornecimento e instalação de novas
descidas de AP em cobre, com paredes de

1A.02.1 1,5mm de espessura e 104mm de diâmetro, m 40,()O
conforme especificações do caderno técnico
e cálculo de vazão dos telhados.
Execução de sistema de drenagem para

14.02.2 escoamento das águas provenientes das m '15,(JO
descidas de AP
Fornecimento de abraçadeiras de cobre para

14.02.3 fixação das novas descidas de AP unid l25,()O

15 INSTALAÇÕES PREDIAIS

Incêndio
15.03

15.03.5 Fornecimento e instalação de hidrante unid 1,()O

Ar condicionado
15.07

Fornecimento e instalação de sistema de ar
condicionado para o prédios 7, sendo,
Sistema de condicionamento de ar, do tipo .

. . . .. d
15 07 1 VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel) um' l

composto por conjunto de unidades
evaporadoras internas, interligadas, cada
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conjunto, ea uma unidade condensadora
externa, por meio de uma rede de
tubulações de gás refrigerante.
.As unidades evaporadoras internas são ck)
tipo de embutir, instaladas sobre o forro
rebaixado dos diversos ambientes. As
interligações de gás refrigerante entre as
unidades externas e internas passaram por
canaletas com trechos enterrados no piso.
As redes de dutos aparentes, executadas
com ‹iutos ovalados em. chapa galvanizada
classe 250Pa, rechapeados. A difusão de ar
obtida por meio de difusores e grelhas,
acoplados a redes de dutos instaladas
abaixo do forro.
O retorno de ar dos ambientes, obtido por
meio de grelhas de teto, diretamente
instaladas em caixas pleno, construídas em
material acústico, destinadas a abrigar as
unidades evaporadora. O suprimento de ar
exterior para renovação de ar dos
ambientes será por meio de sistema de
injeção de ar composto de caixas de
ventilação ou ventiladores tipo tuboaxial,
dotados de filtros classe G3+F5,
distribuindo ar por meio de dutos até
próximo à entrada de ar das unidades
evaporadoras de embutir, ou insuflando ar
diretamente: nos ambientes dotados de
condicionadores aparentes.
As tomadas serão executadas através de
venezianas de captação a serem executadas
nos telhados, de forma a conservar o
aspecto das fachadas dos prédios.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2018.
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