
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica

A = Comprimento  x Largura = 3,00 x 2,00 = 6,00 m2

TOTAL 6,00 m2

01.02 Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m)

A = Comprimento x Altura = 19,35 x 2,20 = 42,57 m2

TOTAL 42,57 m2

01.03
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. 

Af_10/2018
Quant. = Comprimento paredes novas = 34,45 m

TOTAL 34,45 m

02.00 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01 Demolição de concreto armado c/ martelete

V = Demolição de marquise: largura x comprimento x espessura:1,60 x 13,71 x 0,06 = 1,32 m3

TOTAL 1,32 m3

02.02 Retirada de louça sanitária

Quant. = Banheiro demolido + Sala rehidratação + Sala Raio x = 3,00 + 1,00 + 2,00 = 6,00 Und

TOTAL 6,00 Und

02.03 Retirada de piso ceramico

A = Retirada de todo o piso = 200,77 m2

TOTAL 200,77 m2

02.04 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017

V = Demolição de alvenaria: comprimento x altura x espessura: 24,52 x 3,85 x 0,15 = 14,16 m3

TOTAL 14,16 m3

02.05 Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017

A = (extensão x altura) - área de esquadria = BH. Rehid. Aplicação: (5,86 x 3,85) - P60: 1,26 = 21,30 m2

TOTAL 21,30 m2

02.06 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 

Quant. = Retirada de esquadria unidade x largura x altura: Portas: (2,00x0,60x2,10) + (2,00x0,80x2,10) = 5,88 m2

TOTAL 5,88 m2

02.07 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017

Quant. = Janelas: 1,00x1,80x1,27 = 2,28 m2

TOTAL 2,28 m2

02.08 Retirada de piso cimentado

A = Retirada piso calçada externa: 3,90 x 15,41 = 60,09 m2

TOTAL 60,09 m2

03.00 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017

V = Volume de aterro - Volume vigas baldrames - Volume fundações c/lastro - Volume pilares: 5,02 - 

(34,45x0,15x0,40) - (2x0,80x0,80x0,3) - (0,12x0,30x1,20) - (0,20x0,20x1,20) = 5,02- 2,06 - 0,38 - 0,043 - 0,048 =
2,49 m3

TOTAL 2,49 m3

03.02 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016

V = Vala vigas baldrames paredes novas:extensão x largura x altura: 34,45x0,20x0,45 + Valas fundações pilares 

novos: quantidade x extensão x largura x altura:2x0,80x0,80x1,50 = 3,10+1,92 = 
5,02 m3

TOTAL 5,02 m3

03.03 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016

A = Vala vigas baldrames paredes novas:extensão x largura: 34,45x0,20 + Valas fundações pilares novos: 

quantidade x extensão x largura:2,00x0,80x0,80 = 6,89+1,28 =
8,17 m2

TOTAL 8,17 m2

04.00 FUNDAÇÕES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

04.01 Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento

V = Fundo de valas fundações pilares novos: quantidade x extensão x largura:2,00x0,80x0,80x0,05 = 0,06 m3

TOTAL 0,06 m3

04.02 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017

A = Formas fundações pilares novos: (quant. x perímetro x altura) / Utilizações: (2,00x3,20x1,50) / 4,00 = 2,40 m2

TOTAL 2,40 m2

04.03
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos

pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - montagem. Af_12/2015

Quant. = Número de barras x comprimento x lados x número de fundações x massa nominal: 9,00 (N9) x 1,09m x 

2,00 lados x 2,00 und x 0,395Kg/m =
15,50 kg

TOTAL 15,50 kg

04.04 Concreto Fck = 20Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. Af_07/2016

V = Volume fundações:quantidade x largura x comprimento x altura : 2,00x0,80x0,80x0,25= 0,32 m3

TOTAL 0,32 m3

04.05 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações

Idem Item 04.07 = 0,32 m3

TOTAL 0,32 m3
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CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

04.06 Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento

V = Lastro vigas baldrames paredes novas:extensão x largura x espessura: 34,45x0,20x0,05 = 0,35 m3

TOTAL 0,35 m3

04.07
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações.

Af_06/2017
A = Formas vigas baldrame: (extensão x lados x altura) / Utilizações: (34,45 x 2,00 x 0,45) / 4,00 = 7,75 m2

TOTAL 7,75 m2

04.08
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. Af_12/2015

Quant. = Número de barras x comprimento x massa nominal: 6,00 x 34,45m x 0,617Kg/m = 127,53 kg

TOTAL 127,53 kg

04.09
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. Af_12/2015
Quant. = 287 N4 c/12cm : Número de barras x comprimento x massa nominal: 287,00 x 0,92 x 0,154Kg/m = 40,66 kg

TOTAL 40,66 kg

04.10
Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Af_07/2016
Volume vigas baldrames: extensão x largura x altura:  34,45x0,15x0,40 = 2,06 m3

TOTAL 2,06 m3

04.11 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações

Idem Item 04.16 = 2,06 m3

TOTAL 2,06 m3

05.00 SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO  - PILARES

05.01 Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af_12/2015

A = Forma pilares: Perímetro x altura (fundação+estrutura): Pilar 12x30 + Pilar 20x20: [0,84x(1,50+3,85)] + 

[0,80x(1,50+3,85)] = 4,49+4,28 = 
8,77 m2

TOTAL 8,77 m2

05.02
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. Af_12/2015

Quant. = Número de pilares x Número de barras x comprimento x massa nominal: 2,00x 6,00 x 5,35m x 0,617Kg/m 

=
39,61 kg

TOTAL 39,61 kg

05.03
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. Af_12/2015

Quant. = N4 c/12cm: Número de barras x comprimento x massa nominal: Pilar 12x30 + Pilar 20x20: (45 barras x 

0,72m x 0,154Kg/m) + (45 barras x 0,62m x 0,154Kg/m) = 4,99+ 4,30 =
9,29 kg

TOTAL 9,29 kg

05.04
Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Af_07/2016
V = Lado x lado x altura: Pilar 12x30 + Pilar 20x20: (0,12x0,30x5,35) + (0,20x0,20x5,35) = 0,19+0,21 = 0,40 m3

TOTAL 0,40 m3

05.05 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

Idem Item 05.04 = 0,40 m3

TOTAL 0,40 m3

CONCRETO ARMADO  - VIGAS 

05.06 Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015 (3 utilizações)

A = Formas vigas superiores: (extensão x lados x altura) / Utilizações: (34,45 x 2,00 x 0,30) / 3,00 = 6,89 m2

TOTAL 6,89 m2

05.07
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - montagem. Af_12/2015
Quant. = Número de barras x comprimento x massa nominal: 6,00 x 34,45 x 0,395Kg/m = 81,64 kg

TOTAL 81,64 kg

05.08
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. Af_12/2015
Quant. = 287 N4 c/12cm : Número de barras x comprimento x massa nominal: 287,00 x 0,72 x 0,154Kg/m = 31,82 kg

TOTAL 31,82 kg

05.09
Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Af_07/2016
V = Volume vigas: extensão x largura x altura:  34,45x0,15x0,30 = 1,55 m3

TOTAL 1,55 m3

05.10 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015

Idem Item 05.12 = 1,55 m3

TOTAL 1,55 m3

CONCRETO ARMADO - OUTROS/DIVERSOS

05.11 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016

Quant. = Vão + 40% = 5,50 x 140% = 7,70 m

TOTAL 7,70 m

05.12 Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016

Quant. = Vão + 40% = 2,20 x 140% = 3,08 m

TOTAL 3,08 m

05.13 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016

Quant. = Vão + 40% = [(5x0,90) + (4x1,40) + (1,10)] x 140%  = 11,20 x 140% = 15,68 m
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TOTAL 15,68 m

05.14 Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016

Quant. = Vão + 40% = 2,90 x 140% = 4,06 m

TOTAL 4,06 m

06.00 ALVENARIA, VEDAÇÕES E FECHAMENTOS

06.01
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área

líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014

A = Alvenaria nova:  perímetro x altura: complementos sobre paredes: 1,49x2,85 + 2,90x0,80 + 3,00x0,80 + 

1,34x1,27 + 0,80 x 2,10 + Paredes novas: 24,01x3,85 =12,35m² + 92,44 = 
104,79 m2

TOTAL 104,79 m2

07.00 ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

07.01
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação.

af_08/2015
Quant. = Conforme projeto = 5,00 und

TOTAL 5,00 und

ESQUADRIAS METÁLICAS

07.02
Porta radiológica blindada com chumbo, 2 folhas, 1,40 x 2,10m, inclusive acessórios - fornecimento e instalação (sala

raio-x)
Quant. = Conforme projeto = 1,00 und

TOTAL 1,00 und

07.03 Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm

A = Σ Áreas Esquadrias = (1,50x0,40) + (1,50x0,40) + (1,50x1,00) + (1,00x1,00) + (2,87x2,20) = 10,01 m2

TOTAL 10,01 m2

VIDROS

07.04 Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)

A = Quantidade x largura x altura: (4und x 1,40 x 2,10) + (1und x 2,90 x2,50) + (1und x 1,10 x 2,50) = 11,76 + 

7,25 + 2,75 =
21,76 m2

TOTAL 21,76 m2

07.05 Espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6mm plastificado colado

A = Quantidade x largura x altura: 2und x 0,60 x 0,80 = 0,96 m2

TOTAL 0,96 m2

FERRAGENS

07.06 Mola p/ porta de vidro

Quant. = Conforme projeto = 6,00 und

TOTAL 6,00 und

07.07 Puxador em alumínio - 80cm

Quant. = Referentes às duas portas entrada principal = 4,00 und

TOTAL 4,00 und

07.08 Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho)

Quant. = Referentes às 3 und portas de vidro = 3,00 und

TOTAL 3,00 und

07.09 Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho)

Quant. = Referentes às 2 und portas entrada principal = 2,00 und

TOTAL 2,00 und

08.00 IMPERMEABILIZAÇÃO 

08.01 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos (baldrames)

A = Volume vigas baldrames:extensão x( largura + altura) x faces:  34,45x(0,15+0,40) x 2,00 = 37,89 m2

TOTAL 37,89 m2

08.02
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de

poliéster (mav). Af_06/2018
A = Área Piso banheiro sobre recepção = 2,10 m2

TOTAL 2,10 m2

08.03
Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / membrana acrílica reforçado com véu de

poliéster (mav). Af_06/2018
Quant. = Referentes ao ralo do banheiro sobre recepção = 1,00 und

TOTAL 1,00 und

08.04 Impermeabilizacao de superficie com asfalto elastomerico, inclusos primer e veu de fibra de vidro.

A = Área Piso banheiro sobre recepção = 2,10 m2

TOTAL 2,10 m2

09.00 REVESTIMENTOS PAREDE

09.01
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo manual. Af_06/2014
A = Chapisco: área de alvenaria nova x 2 faces: 104,79m² x 2,00 = 209,58 m2

TOTAL 209,58 m2

09.02
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014
A = Emboço: área de revestimento (perímetro x altura - aberturas): (24,36m x 3,85) - 3,00x(0,90x2,10) - 

2,00x(1,50x0,40): 93,78 - 6,53 =
87,25 m2

TOTAL 87,25 m2

09.03 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
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A = Restante Reboco: Chapisco - Emboço: 209,58 - 87,25 = 122,33 m2

TOTAL 122,33 m2

09.04 Reboco com argamassa baritada

A = Área sala de raio X: perímetro x altura - aberturas: [22,23x3,85] - [(1,40x2,10) + (0,90x2,10) + 

(2,00x1,00x1,50)] = 84,27 - 7,83m² = 
77,76 m2

TOTAL 77,76 m2

09.05
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 33x45 cm aplicadas

em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. Af_06/2014 - conforme projeto   

A = [Σ Áreas de revestimento - Aberturas] = BH PCD 1: [(7,17x3,85) - (P90: 0,90x2,10)] + BH PCD 2: [(7,17x3,85)- 

(P90: 0,90x2,10)] + BH. Rehid. Aplicação: [(5,86 x 3,85) - (P60: 0,60x2,10)] + Saguão BH PCD: (7,62x3,85) + Rev. 

RX: [(6,60x3,85) - (P90: 0,90x2,10)] + Parede Bebedouro: (2,94x2,00) + Parede Lavatórios: [Nº. Lavatórios x 

Largura x Altura:(6,00x1,50x1,50)] + Parede Pia Rehid. Aplicação: (1,70x1,50) + Parede Pia RX: (1,30x1,50) = 

149,46 m2

TOTAL 149,46 m2

09.06 Cerâmica 10x10cm (padrao medio)

A = Área de revestimento (Fachada + Rec. ambulância) = [Fachada: (12,93x2,73) + (2,20x12,93) + (2,26x3,66)] + 

{Rec. Ambulância: [(1,62+2,15+4,70+2,15)x3,85] - (1,50x2,10) - (1,50x1,00)} = 
108,25 m2

TOTAL 108,25 m2

09.10 Peitoril - granito preto - e=2cm

A = Σ Áreas de Peitoril = 1,26 m2

TOTAL 1,26 m2

10.00 PAVIMENTAÇÃO

10.01 Porcelanato (natural) - Padrão Médio

A = Área total de piso = 200,77 m2

TOTAL 200,77 m2

10.02 Rodape em Porcelanato

A = Σ Perímetro de implantaão do serviço = 167,07 m2

TOTAL 167,07 m2

10.03 Soleira - granito preto - e=2cm
2,96 m2

TOTAL 2,96 m2

10.04 Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)

A = Piso calçada externa - canteiros: 60,09 - 6,35 = 53,74 m2

TOTAL 53,74 m2

11.00 PINTURA

11.01 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014

A = Área reboco novo = 122,33 m2

TOTAL 122,33 m2

11.02 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014

A = Área de teto = Área total de piso = 200,77 m2

TOTAL 200,77 m2

11.03 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014

A = Idem Item 11.01 = 122,33 m2

TOTAL 122,33 m2

11.04 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014

A = Idem Item 11.02 = 200,77 m2

TOTAL 200,77 m2

11.05 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014

A = Idem Item 11.01 = 122,33 m2

TOTAL 122,33 m2

11.06 Aplicação mecânica de pintura com tinta látex PVA em teto, duas demãos. Af_06/2014

A = Idem Item 11.02 = 200,77 m2

TOTAL 200,77 m2

11.07 Acrilica (sobre pintura antiga) - Duas demãos

A = Pintura paredes existentes: perímetro x altura: [(75,76x3,85) + (73,54x3,00) + (13,04x1,35) = 291,67m² + 

220,62m² + 17,60m² =
529,89 m2

TOTAL 529,89 m2

11.08 Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao)

A = Área do Brise  x Índice de compensação = 36,72 x 1,80 = 66,10 m2

TOTAL 66,10 m2

11.09 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos (portas de madeira)

A = Portas de madeira novas + Existentes: (5und x 0,90x2,10) + (4undx0,80x2,10 + 1undx0,60x2,10) = 9,45 + 

7,98 = 17,43 x 2 faces =
34,86 m2

TOTAL 34,86 m2

12.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA

12.01
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal 

de água. Af_12/2014
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto hidráulico) = 1,00 Registro pra cada novo 

equipamento/louça sanitária =
9,00 und

TOTAL 9,00 und

12.02 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto hidráulico) = 13,00 pt

TOTAL 13,00 pt

13.00 INSTALAÇÕES INSTALAÇÃO SANITÁRIA

13.01 Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto (caixa de inspeção)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ                                                                                                           

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 22.981.088/0001-02

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE AMBULATORIAL DE TUCUMÃ (SESPA).

LOCALIZAÇÄO: AV. BRASIL, S/Nº. - CENTRO - TUCUMÃ/PA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA.

DATA BASE: SINAPI (DEZEMBRO/2019); SEDOP (NOVEMBRO/2019).

Item Descrição do Serviços Quantidade Unidades

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto sanitário) = 2,00 und

TOTAL 2,00 und

13.01 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto sanitário) = 1,00 ponto pra cada novo 

equipamento/louça sanitária + 2,00 ralos sifonados banheiros PCD = 
15,00 pt

TOTAL 15,00 pt

14.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.01 Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = 1,00 Ponto quadro raio x + 6,00 Pontos 

acrescidos no projeto = 
7,00 pt

TOTAL 7,00 pt

14.02 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = 6,00 Pontos liminária externa + 5,00 Pontos  

acrescidos no projeto =
11,00 pt

TOTAL 11,00 pt

14.03 Revisão de ponto de luz

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = Item 16.04 + Item 16.05 = 33,00 pt

TOTAL 33,00 pt

14.04
Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 36 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 inel un 

10/2019 79,29 78,01
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = 17,00 und

TOTAL 17,00 und

14.05 Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED - fornecimento e instalação. af_11/2017

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = 16,00 und

TOTAL 16,00 und

14.05
Luminária estanque - proteção contra água, poeira ou impactos - tipo aquatic pial ou equivalente (luminária de piso 

externa)
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = 6,00 und

TOTAL 6,00 und

14.06
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, 

com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação (raio x)
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = 1,00 Ponto quadro raio x = 1,00 und

TOTAL 1,00 und

14.07 Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m (raio x)

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto elétrico) = Comp. rede elétrica raio x = 5,00 und

TOTAL 5,00 und

14.08
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 Kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 

Af_12/2016 (raio x)
Quant. = Comp. rede elétrica raio x (3P + T)=  75,60 m

TOTAL 75,60 m

15.00 LOUÇAS E METAIS

15.01
Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - 

fornecimento e instalação. Af_10/2016
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 1,00 und

TOTAL 1,00 und

15.02
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de 

ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 2,00 und

TOTAL 2,00 und

15.03 Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - forneci mento e instalação. Af_12/2013

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 9,00 und

TOTAL 9,00 und

15.04
Tanque de louça branca com coluna, 30L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula metálica e torneira de 

metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 1,00 und

TOTAL 1,00 und

15.05 Tampo em granito verde Ubatuba (bancada cozinha + banheiros)

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto = (1,20x0,60) x 2,00 = 1,44 m2

TOTAL 1,44 m2

15.06
Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - 

fornecimento e instalação. Af_12/2013
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 2,00 und

TOTAL 2,00 und

15.07
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível 

em PVC - fornecimento e instalação. Af_12/2013
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 9,00 und

TOTAL 9,00 und

15.08
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. 

Af_12/2013
Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 2,00 und

TOTAL 2,00 und

15.09 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 9,00 und

TOTAL 9,00 und

15.10 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 1,00 und
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Item Descrição do Serviços Quantidade Unidades

TOTAL 1,00 und

15.11 Porta papel higiênico - Polipropileno

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 3,00 und

TOTAL 3,00 und

15.12 Barra em aço inox PNE (Apoio Banheiros PNE)

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto = (1,00 + 0,80) x 2,00 = 3,60 m

TOTAL 3,60 m

15.13 Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 9,00 und

TOTAL 9,00 und

16.00 ARBORIZAÇÃO

16.01 Plantio de grama esmeralda em rolo 

A = Área de jardim = (3,45x0,95) + (3,24x0,95) = 6,36 m2

TOTAL 6,36 m2

16.02 Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_05/2018 

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 12,00 und

TOTAL 12,00 und

16.03 Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00m. Af_05/2018

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 6,00 und

TOTAL 6,00 und

17.00 SERVIÇOS DIVERSOS / COMPLEMENTARES

17.01 Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

A = Fachada: (13,73x1,00) + (10,67x1,63) + (0,80x6,55) = 36,36 m2

TOTAL 36,36 m2

17.02 Brise em metalon - Estruturado - fornecimento e instalação (fachadas)

A = Fachada: (12,93x2,20) + (2,26x3,66) = 36,72 m2

TOTAL 36,72 m2

17.03 Letra caixa em aço inox (AISI 304), chapa num. 22, recortado (alto relevo) - fornecimento e instalação

A = Quantidade total prevista/calculada = 2,34 m2

TOTAL 2,34 m2

17.04 Placa de sinalização metálica (identificação ambientes/extintores)
Quantidades de ambientes/saídas/extintores = Rec. Urgência (1,00) + Higieniz. (1,00) + Triagem (1,00) + 

Estabilização (1,00) + Raio X (1,00) + Inalação (1,00) + Rehid. Aplicação (1,00) + WC Rehid. Aplicação (1,00) + 

Curativo (1,00) + Gesso (1,00) + Espera (2,00) + WCs Espera (1,00) + Extintores (4,00) = 

16,00 und

TOTAL 16,00 und

17.05 Extintor de incêndio ABC - 6Kg

Quantidade total prevista/calculada = Espera (2,00) + Circ. Atendimento Interno (2,00) = 4,00 und

TOTAL 4,00 und

17.06 Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)

Quantidade total prevista/calculada conf. projeto (vide projeto) = 1,00 und

TOTAL 1,00 und

18.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA

18.01 Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3

Quant. = Área produtora de entulho x Espessura média estimada de entulho = 221,74 x 0,10 = 33,26 m3

TOTAL 33,26 m3

18.02 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km

Idem Item 18.01 = 33,26 m3

TOTAL 33,26 m3

18.03 Limpeza geral e entrega da obra

A = Σ Área Total Reformada = 221,74 m2

TOTAL 221,74 m2

Tucumã/PA, 18 de Fevereiro de 2020.

________________________________________
GLAUDER MARTINS MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO

________________________________________
RAPHAEL ANTÔNIO DE LIMA SOUSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ
SECRETÁRIO MUNICIPAL
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