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       ANEXO I – ADEQUAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL, BEM COMO, ESTRUTURA 

ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS – SPDA 

ADEQUAÇÕES DO BARRACÃO PARA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO 

Guarita 

porta interna 0,60x2,10 unidade 2 

porta externa 0,70x2,10 unidade 1 

janela 0,40x0,40 unidade 1 

janela 1,20x1,00 unidade 2 

forro em PVC m² 12 

tampa para vaso sanitário unidade 1 

torneira para lavatório unidade 1 

caixa de descarga suspensa unidade 1 

grelha para ralo unidade 1 

espelho 0,40x0,60 m² 0,24 

pintura interna m² 53,06 

pintura externa m² 33,6 

telhado m² 20 

  

Refeitório (4,35x10,60) 

remoção de armários unidade   

reposição de peças de madeira - telhado m² 20 

forro em PVC m² 46,11 

janelas 1,50x1,25 m² 1,88 

porta de correr metal 1,60x2,10 m² 3,36 

pintura interna m² 89,7 

regularização de piso m³ 2,78 

fornecimento e colocação de cerâmica m² 46,11 

substituição de telhas em fibrocimento 6mm danificadas m² 20 
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contra rufo em chapa metálica corte 50  m 11 

  

Sala A (4,40x10,65) 

janelas 5,44x1,08 m² 5,87 

pintura interna m² 93,34 

reposição de peças de madeira - telhado m² 20 

fornecimento e instalação de forro de PVC m² 46,86 

substituição de telhas danificadas m² 20 

  

Sala B (10,75x4,40) 

reposição de peças de madeira telhado m² 20 

forro em PVC m² 47,3 

janelas 1,27x1,50 m² 3,81 

porta 1,40x2,04 unidade 1 

pintura interna m² 77,7 

  

Sala Poço (3,45x3,70) 

fornecimento e instalação de forro em PVC  m² 12,78 

reposição de peças de madeira - telhado m² 6 

substituição de telhas em fibrocimento 6,0 mm danificadas m² 6 

fornecimento e colocação de 1 tampa em concreto para poço 

existente 
unidade 1 

  

Sanitários (3,60x6,60) 2x 

Torneira para lavatório     

Torneira para mictório     

caixa de descarga suspensa     

registro de pressão para chuveiro unidade   

chuveiro unidade 4 

tampa de ralo unidade 8 
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suporte para papel unidade   

Vaso sanitário unidade   

Tampa para vaso sanitário unidade   

Reparos nas portas e caixilhos unidade   

Registros de gaveta unidade 4 

Caixa dágua em Polipropileno com tampa unidade 2 

  

Construção lateral (“Puxadinho”) (4,35x7,20) 

alvenaria em blocos 14x39x19  m² 10 

tampas de caixa de passagem - piso - em concreto 30x30 unidade 1 

tampas de caixa de passagem - piso - em concreto 80x80 unidade 2 

chapisco parede em bloco + reparos m² 30 

emboço parede em blocos + reparos m² 30 

contrapiso m² 31,32 

pintura interna sem massa corrida m² 
154,8

4 

reenquadramento de portas m² 22,2 

  

Garagem (36,40x7,00) 

rufo e calha  m 36,4 

contra rufo m 43,4 

reposição de peças de madeira - telhado m² 60 

substituição de telhas em fibrocimento 6,0 mm danificadas m² 60 

chapisco - reparos na alvenaria m² 20 

emboço - reparos na alvenaria m² 20 

  

Fachada 

chapisco - reparos na alvenaria m² 100 

emboço - reparos na alvenaria m² 100 

pintura em textura m² 100 
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Barracão principal (36,4x53) 

janelas laterais - divisa m² 50 

tampas de concreto para caixa de passagem - piso 30x30cm unidade 3 

condutores de águas pluviais em PVC 100 mm m 112 

cotovelo 90º 100 mm PVC para condutores unidade 14 

luva simples PVC 100 mm  unidade 30 

reposição de luminária - fluorescente dupla unidade 29 

  

Projetos 

Projeto de prevenção contra incêndios e descargas 

atmosféricas 
m² 2230 

Projeto elétrico compatível com as máquinas que serão 

utilizadas 
m² 2230 

  

Verba para execução de projetos elaborados  

Execução projetos elétrico e prevenção contra incêndios  m² 2230 

Execução projetos elétrico e prevenção contra descargas 

atmosféricas 
m² 2230 

  

Sanitários pavimento superior 

tampa para ralo unidade 2 

Tampa para vaso sanitário unidade 2 

Caixa de descarga suspensa unidade 2 

Reposição de vidros m² 2 

Pintura de forro m² 6 

Torneira para lavatório unidade 2 

Registro de gaveta  unidade 2 

  

Escritórios - Térreo e superior 
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chapisco - reparos em paredes internas e teto - estimativa m² 200 

emboço - reparos em paredes internas e teto - estimativa m² 200 

massa corrida - reparos em paredes internas e teto - 

estimativa 
m² 200 

pintura - reparos em paredes internas - estimativa m² 200 

reposição de vidros - estimativa m² 20 

portas - estimativa unidade 10 

  

Carga e Transporte 

Carga em caminhão m³   

Carga mecânica m³   

Carga manual em caminhão m³   

Transporte viagem   

  

Serviços Preliminares 

Ligação provisória de água unidade 1 

Ligação provisória de energia / instalação de transformador unidade 1 

Placa de obra unidade 1 

Container escritório/banheiro mês 2 

  

Equipe técnica 

Engenheiro 1 h/dia mês 2 

Mestre de Obras mês 2 

  


