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Item Código Especificação Unidade
Quantidade 

Contratada

Custo 

unitário
Total

0,00

1.1 AD 40.05.0116 (/)
Encarregado (inclusive encargos sociais).

h 185,00 0,00

1.2 AD 40.05.0122 (/)
Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais) - Arqueologista.

h 60,00 0,00

0,00

2.1 CI 05.05.0150 (A)

Madeiramento para cobertura de telhas ceramicas, (francesa, portuguesa,

duplana, colonial ou similar), constituido de cumeeira, tercas, caibros, pontaletes

e ripas de madeira serrada, pregados sem tesoura, medido pela projecao

horizontal. m² 72,00 0,00

2.2 CI 05.30.0300 (/)

Cumeeira para cobertura em telhas francesas ou coloniais. Fornecimento e

colocacao. m 19,00 0,00

2.3 CI 05.30.0350 (/) Telhas francesas. Fornecimento. m² 72,00 0,00

2.4 CI 20.05.0100 (/)

Retirada e recolocacao de telhas francesas, inclusive cumeeira excluindo o

fornecimento do material novo. Medida pela area coberta em projecao. m² 72,00 0,00

2.5 CI 05.75.0100 (/)

Cobertura em telhas onduladas translucidas de Fiber-Glass ou similar, exclusive

madeiramento. Fornecimento e colocacao m² 7,40 0,00

2.6 CI 15.05.0300 (/)

Impermeabilzacao e isolamento termico de terracos, lajes, calhas e telhados com

membrana a base de asfalto plastico puro, sem cargas de minerais, com prova de

densidade, alma central de polietileno de alta densidade biorientado e aluminio

superior gofrado, espessura de 4mm, tipo Multimanta ou similar. m² 45,00 0,00

2.7 CI 05.30.0250 (/)

Cordao para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e

saibro no traco 1:2:2. m² 32,20 0,00

0,00

3.1 SC 05.05.2550 (/) Remocao cuidadosa de camada de protecao de impermeabilizacao. m² 32,20 0,00

3.2 SC 05.05.1450 (/) Demolicao de revestimento em azulejos, ceramicas, marmores ou lambris. m² 20,87 0,00

0,00

4.1 RV 10.20.0200 (A)

Lambri em madeira macica com folheado de madeira, nas dimensoes de 3m de

comprimento, 0,10m de largura e espessura de 0,01m, encaixe macho e femea,

com acabamento em verniz fosco semelhante ao encerado, exclusive transporte.

Fornecimento e montagem. m² 69,00 0,00

4.2 RV 30.05.0250 (/) Rodateto em madeira m 64,50 0,00

4.3 RV 15.05.0056 (/)
Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de

cimento e areia no traco 1:5, espessura de 2,5cm. m² 32,20 0,00

0,00

5.1 PT 05.20.0050 (A)

Preparo de superficies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza,

demao de impermeabilizante, demao de massa corrida a oleo e novo lixamento. m² 20,87 0,00

5.2 PT 05.15.0153 (A)

Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e

exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive

lixamento, 1 demao de selador acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa

corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento. m² 106,25 0,00

5.3 PT 05.25.0500 (/)

Repintura interna ou externa sobre madeira em bom estado na cor existente com

tinta de base alquidica, semi-brilho, equivalente a Coralsint ou Super Lagomix ou

fosco acetinado equivalente a Coralite ou similar, inclusive lixamento, limpeza e 2

demaos de acabamento. m² 34,78 0,00

5.4 PT 05.15.0500 (/)

Repintura com tinta plastica a base de PVA, equivalente a Suvinil Latex, para

interior sobre superficie em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve

lixamento com lixa fina e 1 demao de acabamento. m² 320,00 0,00

0,00

6.1 TC 10.05.0050 (/)

Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de 1 servente

para cada peca, vergalhoes, cancoeiras, caixas, meio-fios, em Caminhao de

Carroceria Fixa, a oleo diesel, com capacidade util de 7,5t, inclusive o tempo de

carga, descarga e manobra. t  9,00 0,00

      PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

CDURP - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO URBANO

       DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

          

Recuperação do telhado, forro, calha, descidas de aguas pluviais e pintura 

AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO

CI - COBERTURA

SC -  SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TC - TRANSPORTE E CARGA

RV - REVESTIMENTOS

PT - PINTURA
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6.2 TC 05.05.0050 (/)

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e

descarga tanto de espera do caminhao como de servente ou equipamento

auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhao de Carroceria Fixa, a

oleo diesel com capacidade util de 7,5t. t.km 360,00 0,00

0,00

7.1 IT 15.05.0109 (A)

Tubo de PVC rigido de 100mm, soldavel, para esgoto e aguas pluviais, inclusive

conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e

instalacao. m 32,00 0,00

0,00

8.1 EQ 40.05.0153 (B)

Equipamento de alta pressao para succao e limpeza de detritos (Vac-All ou

similar), com motorista, operador, ajudante, material de opracao e material de

manutencao, inclusive vazamento do material recolhido, com as seguintas

especificacoes minimas: deposito para detritos com capacidade de 11.000l, porta

articulavel, sistema de succao com vazao de 340m3/min, tanque de agua de

1.000l, mangote de succao de 12", com acessorios e opcionais. Custo horario

corrido. h 10,00 0,00

0,00

BDI % 16,00% 0,00

0,00

EQ - EQUIPAMENTOS

IT - INSTALAÇÕES


