
OBRA: Pista Bicicross - BMX Área = 3.914,38m²

1.1  Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 20 mpa, sem armacao.

referência unid quant valor unitário valor total

1.1.1 Pedreiro com encargos complementares 88309 h 0,25 18,59R$         4,65R$              

1.1.2 Servente com encargos complementares 88316 h 2,1 15,32R$         32,17R$            

1.1.3
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:7:3 (cimento/ areia média/ 
brita 1)  - preparo mecânico commbetoneira 600 l. 94970 m³ 0,0707 301,79R$       21,34R$            

Total da composição: 58,16R$                       m

1.2 Vigas de fundação m³

referência unid quant valor unitário valor total

1.2.1 Forma para vigas em chapa de madeira resinada e=17mm 92265 m² 13,6842 64,92R$         888,38R$          

1.2.2
Concreto usinado bombeável Fck 20Mpa, lançamento, 
adensamento e acabamento

90853 m³ 1,00 388,42R$       388,42R$          

1.2.3 armação utilizando aço CA50 10mm 92762 kg 14,16 5,98R$           84,68R$            
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1.2.3 armação utilizando aço CA50 10mm 92762 kg 14,16 5,98R$           84,68R$            

1.2.4 armação utilizando aço CA60 5mm 92768 kg 2,58772 7,62R$           19,72R$            

Total da composição: 1.381,18R$                  m³

2.2.1

referência unid quant valor unitário valor total

2.2.1.1
Execução de piso de concreto armado, moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, espessura de 8cm 94995 m² 1,00 59,33R$         59,33R$            

2.2.1.2 Pedra britada nº 1 (9,5 a 19mm) 4721 m³ 0,05 45,00R$         2,25R$              

Total da composição: 61,58R$                       m²

4.1 Escada de concreto armado, Fck =20 Mpa -moldada in loco

referência unid quant valor unitário valor total
4.1.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 

estruturas similares com área média das seções maior que 
0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. 
Af_12/2015

92411 m² 5,3 95,48R$         506,04R$          

4.1.2 Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, 
pilares, lajes e fundações (de edifícios de múltiplos 
pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço ca-50 
de 8.00 mm - montagem. Af_12/2015

92917 kg 28,02 7,97R$           223,32R$          

4.1.3 Lastro de  brita E= 5 CM 4718 m³ 0,22 45,00R$         9,90R$              
4.1.4 Concreto usinado bombeavel FCK 20 MPA, com lançamento , 

adensamento e acabamento
90853 m³ 1 388,42R$       388,42R$          

Total da composição: 1.127,68R$                  m³

6.1 Caixa de inspeção 30 X 30cm

referência unid quant valor unitário valor total

6.1.1 Caixa de inspeção para aterramento 34643 unid 1,00 11,42R$         11,42R$            

6.1.2 Pedreiro com encargos complementares 88309 h 1,90 18,59R$         35,32R$            

execução de revestimento de concreto armado com tela, reguado e desempenado, espessura=8cm, inclusive lastro de brita e=0,05m



6.1.4
Escavacao manual de vala em  material de 1a categoria ate 
1,5m excluindo esgotamento / escoramento composição m³ 0,216 44,89R$         9,70R$              

6.1.5
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo 
mecânico com betoneira 400 l. 38546 m³ 0,02 366,46R$       7,33R$              

6.1.6 Cimento portland composto cp ii-32 1379 kg 0,80 0,54R$           0,43R$              

6.1.7 Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm 7258 unid 75,89 0,32R$           24,28R$            

6.1.8 Tampa articulada em ferro fundido d=3mcm cotação unid 1,00 74,50R$         74,50R$            

Total da composição: 186,98R$                     unid.

6.1.4 Escavação manual em solo - prof. Até 1,50m

referência unid quant valor unitário valor total

6.1.4.1 Servente com encargos complementares 88316 h 2,93 15,32R$         44,89R$            

Total da composição: 44,89R$                       unid.

6.2

referência unid quant valor unitário valor total

6.2.1 auxiliar de eletricista com encargos complementares 88247 h 0,45 15,14R$         6,81R$              

6.2.2 eletricista com encargos complementares 88264 h 0,45 18,98R$         8,54R$              

cotação unid 1,00 74,80R$         74,80R$            

6.2.4
Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20mm (3/4''). 
Fornecimento e instalação. 

95746 m 29,50 16,25R$         479,38R$          

6.2.5
cabo cobre flexível isolado 2,5 mm, anti-chama, fornecimento e 
instalação

91927 m 88,50 2,92R$           258,42R$          

Total da composição: 827,95R$                     unid.

Tomada externa com tampa, padrão brasileiro, em poliamida 
auto extinguível, tampa com mola em aço inoxidável e pino de 
articulação acoplado à tampa, fornecimento e instalação

Tomada externa com tampa, padrão brasileiro, em poliamida auto extinguível, tampa com mola em aço inoxidável e pino de 
articulação acoplado à tampa, fornecimento e instalação

6.2.3

Total da composição: 827,95R$                     unid.

*Data Base - Sinapi 12/2017 Encargos: Sem desoneração

*Valores sem BDI
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