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REFORMA TELHADO ALMOXARIFADO SEMECDT

 

1. OBJETIVO: 

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a 

execução das obras relativas à reforma do telhado do almoxarifado da SEMECD, 

com área de 365,00m², bem como especificar 

 

2. GENERALIDADES:

Esta especificação complementa o projeto arquitetônico e estrutural, 

constituído das pranchas em anexo.

Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados 

deverão ser solicitadas à Assessoria de Planejamento através da fiscalização 

desta Prefeitura, com antecedência necessária para sua avaliação.

Na eventual omissão de d

deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Estas especificaçõ

integrante do contrato. 

 

3. OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA:

Serão de responsabilidade

providências relativas ao licenciamento da mão

Não será permitida a sub

situações indicadas nesta especificação ou previamente consultadas e acordadas 

com a fiscalização desta Prefeitura.

Os materiais necessários para execução das obras serão de primeira 

qualidade. 
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Especificações Técnicas 

REFORMA TELHADO ALMOXARIFADO SEMECDT

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a 

execução das obras relativas à reforma do telhado do almoxarifado da SEMECD, 

, bem como especificar os materiais a serem utilizados.

2. GENERALIDADES: 

Esta especificação complementa o projeto arquitetônico e estrutural, 

pranchas em anexo. 

Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados 

deverão ser solicitadas à Assessoria de Planejamento através da fiscalização 

desta Prefeitura, com antecedência necessária para sua avaliação.

Na eventual omissão de discriminação específica de um material ou serviço 

deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso.

Estas especificações e os projetos que acompanham

3. OBRIGAÇÕES DA CONSTRUTORA: 

Serão de responsabilidade da firma contratada para construção, todas as 

providências relativas ao licenciamento da mão–de-obra para construção.

Não será permitida a sub-empreitada total ou parcial dos serviços, salvo em 

situações indicadas nesta especificação ou previamente consultadas e acordadas 

com a fiscalização desta Prefeitura. 

Os materiais necessários para execução das obras serão de primeira 

REFORMA TELHADO ALMOXARIFADO SEMECDT 

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os critérios para a 

execução das obras relativas à reforma do telhado do almoxarifado da SEMECD, 

os materiais a serem utilizados. 

Esta especificação complementa o projeto arquitetônico e estrutural, 

Todas as modificações de projeto ou troca de materiais especificados 

deverão ser solicitadas à Assessoria de Planejamento através da fiscalização 

desta Prefeitura, com antecedência necessária para sua avaliação. 

iscriminação específica de um material ou serviço 

deverá ser entendido como de primeira qualidade e primeiro uso. 

es e os projetos que acompanham fazem parte 

da firma contratada para construção, todas as 

obra para construção. 

total ou parcial dos serviços, salvo em 

situações indicadas nesta especificação ou previamente consultadas e acordadas 

Os materiais necessários para execução das obras serão de primeira 



O construtor obriga

prestando toda a assistência técnica e administrativa

sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício.

Serão de responsabilidade do construtor 

- Aliciamento de mão

- Equipamentos mecânicos e ferramentais necessários;

- EPI’s de proteção individual aos operários;

- Andaimes metálicos

- ART de execução.

 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 As telhas de 

especiais, pois serão reaproveitadas;

4.2 Por tratar-se de um prédio 

avaliadas as condições para remoção e reposição do telhado. 

 

5. COBERTURA: 

5.1 – Estruturas: 

Telhado do tipo duas

estrutura existente.  

Oitão interno deverá ser fechado com telhas

de espessura, com isolamento termo

estrutura de metálica a ser executada utilizando Perfil U em chapa dobrada 

40x100mm, com espessura de 3mm, fixados na viga existente e nas terças 

inclinadas existentes, conforme detalhamento.

 

5.2 – Telhas de cobertura.

As Telhas serão 

isolamento tipo sanduiche
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onstrutor obriga-se a executar as obras de acordo com os projetos

prestando toda a assistência técnica e administrativa, a fim de que os trabalhos 

sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício.

responsabilidade do construtor as seguintes provi

Aliciamento de mão-de-obra inerente aos serviços a executar;

Equipamentos mecânicos e ferramentais necessários; 

s de proteção individual aos operários; 

Andaimes metálicos; 

ART de execução. 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 

4.1 As telhas de fibrocimento existentes serão removidos com cuidados 

especiais, pois serão reaproveitadas; 

se de um prédio em uso constante, deverão ser devidamente 

avaliadas as condições para remoção e reposição do telhado.  

 

duas águas, com área de cobertura de 365,00m²

Oitão interno deverá ser fechado com telhas trapezoidais TP33, com 0,5mm 

de espessura, com isolamento termo-acústico, fixado em um dos lados por 

estrutura de metálica a ser executada utilizando Perfil U em chapa dobrada 

40x100mm, com espessura de 3mm, fixados na viga existente e nas terças 

inclinadas existentes, conforme detalhamento. 

Telhas de cobertura. 

 trapezoidais tipo TP33, com 0,50mm de espessura

isolamento tipo sanduiche, núcleo em poliestireno (EPS), revestidas em aço 

obras de acordo com os projetos, 

a fim de que os trabalhos 

sejam desenvolvidos com a máxima perfeição e mínimo de desperdício. 

as seguintes providências: 

obra inerente aos serviços a executar; 

fibrocimento existentes serão removidos com cuidados 

em uso constante, deverão ser devidamente 

365,00m², utilizando 

TP33, com 0,5mm 

em um dos lados por uma 

estrutura de metálica a ser executada utilizando Perfil U em chapa dobrada 

40x100mm, com espessura de 3mm, fixados na viga existente e nas terças 

,50mm de espessura, com 

, núcleo em poliestireno (EPS), revestidas em aço 



zincado 0,5mm, cor natural, sendo a face superior em telha trapezoidal TP33 e a 

face inferior em chapa plana

das telhas, o transpasse transversal será de acordo com a orientação do 

fabricante. 

Observar a orientação dos ventos dominantes para a colocação das telhas.

A fixação das telhas será com parafusos 

1/4”x40mm, com porcas e arruela de vedação. 

  

5.3 – Calhas, capas

 As calhas de beiral, serão em chapas 

desenvolvimento de 50cm, com suportes metálicos

para condutores de água

 

5.4 – Fechamento 

O fechamento do oitão interno se dará com telhas 

com 0,50mm de espessura, com isolamento tipo sanduiche, núcleo em 

poliestireno (EPS), revestidas em aço 

superior em telha trapezoidal TP33 e a face inferior em chapa plana

estrutura metálica a ser executada pela contratada.

 

5.6 – Soldas: 

Todos os fios de soldas serão cheios,

para limpeza da borra de solda, para posterior pintura.

 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1 – Rede de Águas Pluviais

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 

• Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da 

cobertura; 
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zincado 0,5mm, cor natural, sendo a face superior em telha trapezoidal TP33 e a 

plana, não serão admitidas emendas no sentido longitudinal 

das telhas, o transpasse transversal será de acordo com a orientação do 

Observar a orientação dos ventos dominantes para a colocação das telhas.

A fixação das telhas será com parafusos galvanizados, tipo gancho, 

, com porcas e arruela de vedação.  

, capas e algerozas: 

As calhas de beiral, serão em chapas galvanizadas nº

desenvolvimento de 50cm, com suportes metálicos a cada 0,80m e três esperas 

para condutores de água. 

Fechamento oitão: 

O fechamento do oitão interno se dará com telhas trapezoidais tipo TP33, 

com 0,50mm de espessura, com isolamento tipo sanduiche, núcleo em 

poliestireno (EPS), revestidas em aço zincado 0,5mm, cor natural, sendo a face 

superior em telha trapezoidal TP33 e a face inferior em chapa plana

estrutura metálica a ser executada pela contratada. 

os fios de soldas serão cheios, devidamente batidos e escovado

limpeza da borra de solda, para posterior pintura. 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 

Águas Pluviais 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende:  

Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da 

zincado 0,5mm, cor natural, sendo a face superior em telha trapezoidal TP33 e a 

, não serão admitidas emendas no sentido longitudinal 

das telhas, o transpasse transversal será de acordo com a orientação do 

Observar a orientação dos ventos dominantes para a colocação das telhas. 

galvanizados, tipo gancho, 

galvanizadas nº 24, com 

a cada 0,80m e três esperas 

trapezoidais tipo TP33, 

com 0,50mm de espessura, com isolamento tipo sanduiche, núcleo em 

zincado 0,5mm, cor natural, sendo a face 

superior em telha trapezoidal TP33 e a face inferior em chapa plana, fixados na 

devidamente batidos e escovados 

Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes da 



• Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de 

cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 

• Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 

60cm, profundidade conforme indicado em projet

fundido 60x60cm tipo leve, removível

piso;  

• Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e 

poços de visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e 

águas superficiais provenientes das áreas gramadas. 

 

7. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS:

7.1 – Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, 

correspondentes aos itens da planilha de orçamento;

 

7.2 – Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na 

planilha de orçamento. Caso se faça necessário, a complementação de algum 

serviço através de aditivo, este, somente será pago no final da obra.

 

7.3 – A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com 

antecedência mínima de 48 horas, para que a 

medições e vistorias necessárias. Na ocasião da medição dos serviços a empresa 

contratada deverá ter representante legal para acompanhar a medição.

 

7.4 – Após a conferência e aceitação da medição, por parte da empresa 

contratada, o setor de fiscalização, emitirá a planilha de medição, para somente 

depois ser emitida a nota fiscal/fatura, que será  entregue à fiscalização para 

conferência e emissão de laudo técnico de liberação de pagamento dos serviços 

medidos. 
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Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de 

cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 

Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de 

60cm, profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro 

fundido 60x60cm tipo leve, removível, vazado para entrada de água do 

Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e 

poços de visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e 

is provenientes das áreas gramadas.  

. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, 

correspondentes aos itens da planilha de orçamento; 

Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na 

de orçamento. Caso se faça necessário, a complementação de algum 

serviço através de aditivo, este, somente será pago no final da obra.

A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com 

antecedência mínima de 48 horas, para que a fiscalização possa efetuar as 

medições e vistorias necessárias. Na ocasião da medição dos serviços a empresa 

contratada deverá ter representante legal para acompanhar a medição.

Após a conferência e aceitação da medição, por parte da empresa 

ada, o setor de fiscalização, emitirá a planilha de medição, para somente 

depois ser emitida a nota fiscal/fatura, que será  entregue à fiscalização para 

conferência e emissão de laudo técnico de liberação de pagamento dos serviços 

Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de 

cobertura até as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno;  

Caixa de inspeção (CI): para inspeção da rede, com dimensões de DN 

o, com tampa de ferro 

, vazado para entrada de água do 

Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e 

poços de visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e 

Os serviços serão medidos, conforme as grandezas físicas, 

Inicialmente, somente serão pagas as quantidades previstas na 

de orçamento. Caso se faça necessário, a complementação de algum 

serviço através de aditivo, este, somente será pago no final da obra. 

A solicitação para medição dos serviços deverá ser feita com 

fiscalização possa efetuar as 

medições e vistorias necessárias. Na ocasião da medição dos serviços a empresa 

contratada deverá ter representante legal para acompanhar a medição. 

Após a conferência e aceitação da medição, por parte da empresa 

ada, o setor de fiscalização, emitirá a planilha de medição, para somente 

depois ser emitida a nota fiscal/fatura, que será  entregue à fiscalização para 

conferência e emissão de laudo técnico de liberação de pagamento dos serviços 



7.5 – No momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que 

esteja em desacordo com os projetos e especificações técnicas, estes não serão 

medidos, devendo a empresa contratada providenciar imediatamente a sua 

correção; somente na próxima medição estes se

 

8. RECEBIMENTO DA OBRA:

A obra será considerada concluída, após a vistoria da fiscalização, do 

departamento de engenharia, do Município e

 

Portão, fevereiro de 2019
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momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que 

esteja em desacordo com os projetos e especificações técnicas, estes não serão 

medidos, devendo a empresa contratada providenciar imediatamente a sua 

correção; somente na próxima medição estes serviços serão pagos.

. RECEBIMENTO DA OBRA: 

A obra será considerada concluída, após a vistoria da fiscalização, do 

departamento de engenharia, do Município e emissão do respectivo laudo.

fevereiro de 2019. 

 

                                                Resp.Técnico:_________________________

momento da medição/fiscalização, caso haja algum serviço que 

esteja em desacordo com os projetos e especificações técnicas, estes não serão 

medidos, devendo a empresa contratada providenciar imediatamente a sua 

rviços serão pagos. 

A obra será considerada concluída, após a vistoria da fiscalização, do 

emissão do respectivo laudo. 

_________________________ 



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

Item Ref. Código Discriminação Un. Quant. Valor Unit. Valor Total

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MERCADO COTAÇÃO 1
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma 

manual, com reaproveitamento.
m² 365,00 R$ 8,74 R$ 3.190,10

1.2 COMPOSIÇÃO COMP - 01
Telhamento com telha metálica 

termoacústica, E=50mm, com até duas 
águas, incluso içamento.

m² 381,00 R$ 113,30 R$ 43.167,30

1.3 COMPOSIÇÃO COMP - 02
Cumeeira galvalume 0,50mm, cor natural, 

com instalação e fornecimento.
m 22,00 R$ 42,97 R$ 945,34

1.4 SINAPI 94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 

24, desenvolvimento de 50cm, incluso 
transporte vertical. AF_06/2016

m 44,00 R$ 78,46 R$ 3.452,24

1.5 COMPOSIÇÃO COMP - 03
Estrutura metálica de apoio para telhas, em 

oitão interno, com utilzação de perfis U 
40x100, com área de 16 m².

un 1,00 R$ 1.246,82 R$ 1.246,82

R$ 52.001,80

2. HIDRÁULICA

2.1 SINAPI 74166/1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado 
DN 60cm com tampa H=60cm - Fornecimento 

e instalação
un 5,00 R$ 274,46 R$ 1.372,30

2.2 SINAPI 89512
Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100mm, 

fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. AF_12/2014

m 126,87 R$ 55,83 R$ 7.083,15

2.3 SINAPI 89529

Joelho 90 graus, pvc, série R, água pluvial, 
DN 100 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de encaminhamento. 
AF_12/2014

un 27,00 R$ 33,98 R$ 917,46

R$ 9.372,91

R$ 61.374,71

Portão, 18 de outubro de 2019.

###

TOTAL ITEM 2. - HIDRÁULICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma Telhado Almoxarifado SEMECDT

Endereço: Rua Nove de outubro, 229, Portão-RS - Pátio

Área: 365 m² 

TOTAL ITEM 1. - SERVIÇOS PRELIMINARES

CAU: A57.942-4

VALOR TOTAL ORÇAMENTO

Arq. Aneli Barcelos

* BDI Não Desonerado: 20,34% 

* Referência SINAPI Set / 2019 - Não Desonerado



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 365,00 m²

1.2 381,00 m²

Área de telhado: 365,00 m²
Área de oitão: 16,00 m²

1.3 22,00 m

1.4 44,00 m

1.5 1,00 un

2. HIDRÁULICA

2.1 5,00 un

2.2 126,87 m

2.3 27,00 un

CAU: A57.942-4

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Obra: Reforma Telhado Almoxarifado SEMECDT

Endereço: Rua Nove de outubro, 229, Portão-RS - Pátio
Área: 365 m² 

Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, com reaproveitamento.

Telha tipo sanduiche, com nucleo em poliestireno (EPS), E = 50 mm, revestida em aço zincado 
0,5mm, cor natural, face superior em telha
trapezoidal TP33 e face inferior em chapa plana, fixada com parafusos galvanizados, tipo gancho, 
1/4" x 40mm, com porcas e arruela de vedação. Inclui transporte vertical. Fornecimento e instalação.
Considerando área de telhado e também fechamento do oitão interno.

Telhamento com telha metálica termoacústica, E=50mm, com até duas águas, incluso içamento.

Cumeeira galvalume 0,50mm, cor natural, com instalação e fornecimento.

Arq. Aneli Barcelos

Estrutura metálica de apoio para telhas, em oitão interno, com utilzação de perfis U 40x100, com 
área de 16 m².

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte 
vertical. AF_06/2016

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa H=60cm - Fornecimento e 
instalação

Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
AF_12/2014

Joelho 90 graus, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. AF_12/2014



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

Item Ref. Código Discriminação Valor BDI Preço Final

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MERCADO COTAÇÃO 1
Remoção de telhas de fibrocimento, de forma manual, com 

reaproveitamento.
R$ 7,26 20,34% R$ 8,74

1.2 COMPOSIÇÃO COMP - 01
Telhamento com telha metálica termoacústica, E=50mm, com 

até duas águas, incluso içamento.
R$ 94,15 20,34% R$ 113,30

1.3 COMPOSIÇÃO COMP - 02
Cumeeira galvalume 0,50mm, cor natural, com instalação e 

fornecimento.
R$ 35,71 20,34% R$ 42,97

1.4 SINAPI 94228
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 

desenvolvimento de 50cm, incluso transporte vertical. 
AF_06/2016

R$ 65,20 20,34% R$ 78,46

1.5 COMPOSIÇÃO COMP - 03
Estrutura metálica de apoio para telhas, em oitão interno, com 

utilzação de perfis U 40x100, com área de 16 m².
R$ 1.036,08 20,34% R$ 1.246,82

2. HIDRÁULICA

2.1 SINAPI 74166/1
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com 

tampa H=60cm - Fornecimento e instalação
R$ 228,07 20,34% R$ 274,46

2.2 SINAPI 89512
Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014

R$ 46,39 20,34% R$ 55,83

2.3 SINAPI 89529
Joelho 90 graus, pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 

AF_12/2014
R$ 28,24 20,34% R$ 33,98

* BDI Não Desonerado: 20,34%20,34%
* Referência SINAPI Set / 2019 - Não Desonerado

Portão, 18 de outubro de 2019.
######

CAU: A57.942-4
Arq. Aneli Barcelos

PREÇOS

Obra: Reforma Telhado Almoxarifado SEMECDT

Endereço: Rua Nove de outubro, 229, Portão-RS - Pátio

Área: 365 m² 



DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

COTAÇÃO 3 MERCADO
Parafusos Galvanizados, tipo gancho, 1/4" x 

40mm, com porcas e arruela de vedação.
cj 4,15 R$ 1,38 R$ 5,71

COTAÇÃO 2 MERCADO

Telha isolante com nucleo em poliestireno (EPS), 
E = 30 mm, revestida em aço zincado 0,5mm, cor 

natural, face superior em telha
trapezoidal TP40 e face inferior em chapa plana. 

m² 1,146 R$ 74,84 R$ 85,77

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares h 0,061 R$ 17,99 R$ 1,10

COMPOSICAO 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,056 R$ 21,79 R$ 1,22

COMPOSICAO 93287
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança 

telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, 
potência 260 kw - chp diurno. af_03/2016

CHP 0,0007 R$ 366,46 R$ 0,26

COMPOSICAO 93288
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança 

telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, 
potência 260 kw - chi diurno. af_03/2016

CHI 0,001 R$ 93,97 R$ 0,09

R$ 94,15

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

COTAÇÃO 4 MERCADO Cumeeira m² 0,825 R$ 37,50 R$ 30,94

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares h 0,12 R$ 17,99 R$ 2,16

COMPOSICAO 88323 Telhadista com encargos complementares h 0,12 R$ 21,79 R$ 2,61

R$ 35,71

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR

COTAÇÃO 5 MERCADO  Parafusos sextavado 5/8", comprimento 10cm un 24,00 R$ 3,50 R$ 84,00

COTAÇÃO 6 MERCADO
Chapa 1/4" x 2", comprimento de 15 cm, com dois 

furos
un 12,00 R$ 20,00 R$ 240,00

COTAÇÃO 7 MERCADO
Perfil chapa dobrada U 40x100mm, espessura 

3mm
m 32,15 R$ 20,00 R$ 643,00

SINAPI 88278
Montador de estrutura metálica com encargos 

complementares.
h 2,844 R$ 20,14 R$ 57,28

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares. h 0,656 R$ 17,99 R$ 11,80

R$ 1.036,08

* Referência SINAPI Set / 2019 - Não Desonerado
* Com base em composição 75220

COMP 01

Telhamento com telha metálica termoacústica, E=50mm, com até duas águas, incluso içamento.

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO
* Com base em composição 94216
* Referência SINAPI Set / 2019 - Não Desonerado

COMP 02

Cummeira para telhas TP40 - m

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO

* Referência SINAPI Set / 2019 - Não Desonerado

COMP 03

Estrutura metálica de apoio para telhas, em oitão interno, com utilzação de perfis U 40x100, com área de 16 m².

ITEM

TOTAL COMPOSIÇÃO
* Com base em composição 92616



LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Torman Artefatos de ferro e inox 3562 6335
Rua Campo Grande, nº 295, Centro, 

Portão-RS
02/03/2018 R$ 9,59

Tomasi Estruturas Metálicas 3562 7187
RS 122, km 0, nº 205, Rincão do 

Cascalho, Portão-RS
23/02/2018 R$ 4,93

R$ 7,26

LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Torman Artefatos de ferro e inox 3562 6335
Rua Campo Grande, nº 295, Centro, 

Portão-RS
02/03/2018 R$ 68,65

Euro Telhas 54 99980 1197
RSC 453, Km 73,2 - Linha São Giácomo, 

Caxias do Sul - RS
04/05/2018 R$ 76,00

Tomasi Estruturas Metálicas 3562 7187
RS 122, km 0, nº 205, Rincão do 

Cascalho, Portão-RS
23/02/2018 R$ 74,84

R$ 74,84

LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Torman Artefatos de ferro e inox 3562 6335
Rua Campo Grande, nº 295, Centro, 

Portão-RS
02/03/2018 R$ 1,70

Tomasi Estruturas Metálicas 3562 7187
RS 122, km 0, nº 205, Rincão do 

Cascalho, Portão-RS
23/02/2018 R$ 1,05

R$ 1,38

LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Torman Artefatos de ferro e inox 3562 6335
Rua Campo Grande, nº 295, Centro, 

Portão-RS
02/03/2018 R$ 37,50

Euro Telhas 54 99980 1197
RSC 453, Km 73,2 - Linha São Giácomo, 

Caxias do Sul - RS
04/05/2018 R$ 34,72

Tomasi Estruturas Metálicas 3562 7187
RS 122, km 0, nº 205, Rincão do 

Cascalho, Portão-RS
23/02/2018 R$ 61,60

R$ 37,50
1 Telha Cumeeira: 1,20m x (0,30m + 0,30m) = 0,72m²

R$/m² = R$ Unitário / 0,72m²

LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Scopel Esquadrias de Ferro (51) 99136-2005
Rua José de Anchieta, 592, Vila Rica, 

Portão-RS
04/05/2018 R$ 2,00

CASA DOS PARAFUSOS PORTÃO (51) 3562 3496 RS 240, Nº 3380, CENTRO, PORTÃO-RS 04/05/2018 R$ 3,60

CASA DOS PARAFUSOS SÃO 

LEOPOLDO

(51) 3592 2244

(51) 3575 5490

Rua Osvaldo Aranha, 1166, Centro, São 

Leopoldo-RS
04/05/2018 R$ 3,50

R$ 3,50

LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Scopel Esquadrias de Ferro (51) 99136-2005
Rua José de Anchieta, 592, Vila Rica, 

Portão-RS
04/05/2018 R$ 20,00

Torman Artefatos de ferro e inox 3562 6335
Rua Campo Grande, nº 295, Centro, 

Portão-RS
04/05/2018 R$ 30,00

Tomasi Estruturas Metálicas 3562 7187
RS 122, km 0, nº 205, Rincão do 

Cascalho, Portão-RS
04/05/2018 R$ 10,00

R$ 20,00

LOCAL FONE ENDEREÇO DATA COTAÇÃO VALOR UNIT

Scopel Esquadrias de Ferro (51) 99136-2005
Rua José de Anchieta, 592, Vila Rica, 

Portão-RS
04/05/2018 R$ 20,00

Torman Artefatos de ferro e inox 3562 6335
Rua Campo Grande, nº 295, Centro, 

Portão-RS
04/05/2018 R$ 18,33

Tomasi Estruturas Metálicas 3562 7187
RS 122, km 0, nº 205, Rincão do 

Cascalho, Portão-RS
04/05/2018 R$ 20,00

R$ 20,00

MÉDIA

COTAÇÃO 4 - Cumeeira galvalume, em chapa 0,5mm, cor natural. - m²

MEDIANA

COTAÇÃO 1 - Retirada de telha fibrocimento - m²

MÉDIA

COTAÇÃO 2 - Telha isolante com nucleo em poliestireno (EPS), E = 50 mm, revestida em aço zincado 0,5mm, cor natural, face superior 
em telha

trapezoidal TP33 e face inferior em chapa plana. - m²

MEDIANA

COTAÇÃO 3 - Parafusos Galvanizados, tipo gancho, 1/4" x 40mm, com porcas e arruela de vedação. - m²

MÉDIA

COTAÇÃO 5 - Parafusos sextavado 5/8", comprimento 10cm - un

MEDIANA

COTAÇÃO 6 - Chapa 1/4" x 2", comprimento de 15 cm, com dois furos - un

MÉDIA

COTAÇÃO 7 - Perfil chapa dobrada U 40x100mm, espessura 3mm - m



MUNICÍPIO DE PORTÃO-RS

PRAZO (DIAS)
30 DIAS

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 52.001,80 100% 100%
R$ 52.001,80 R$ 52.001,80

2. HIDRÁULICA R$ 9.372,91 100% 100%
R$ 9.372,91 R$ 9.372,91

R$ 61.374,71 R$ 61.374,71
% 100,00%

SIMPLES R$ 61.374,71
% 100,00%

ACUMULADO R$ 61.374,71

  

CRONOGRAMA
Obra: Reforma Telhado Almoxarifado SEMECDT

Endereço: Rua Nove de outubro, 229, Portão-RS - Pátio

TOTAL DO ORÇAMENTO

Área: 365 m² 

Arq. Aneli Barcelos
CAU: A57.942-4

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA R$ 61.374,71

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL







01
PRANCHAESCALA

1/50
ÁREA DESENHO

DATA

DE PORTÃO

CONTEÚDO

PLANTA DE COBERTURA E

PREFEITURA MUNICIPAL

ASBS

FEV/2019

RESP. TÉCNICO: ARQ. ANELI BARCELOS - CAU RS A57.942-4

365,00 m²

REFORMA TELHADO - ALMOXARIFADO SEMECDT

ENDEREÇO: RUA 9 DE OUTUBRO, Nº 229, CENTRO - PORTÃO-RS

DETALHE

D ETALHE DO FE CHAME NTO E NTRE OS PR ÉDIO S

DETALHE DO FECHAMENTO ENTRE OS PRÉDIOS
ESCALA: 1/10

DETALHE  DO FECHAM ENTO ENTRE OS PRÉDI OS

DE TALHE DO  FEC HAMENTO  EN TRE O S PRÉD IOS

CORTE AA'
ESCALA: 1/50

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA: 1/50

CORTE BB´

DETALHE CALHA
ESCALA: 1/10

Fe chato 1/4"x1.1/2"

0.15

0.30

0.12

0.
20

70cm

15cm

PERFIL "U" CHAPA DOBRADA

PARAFUSO 5/8" x 100mm

40 x 100mm - e= 3mm

CHAPA DE AÇO 2" x 1/4"
C/ FURO DUPLO

P/ PARAFUSO 5/8"

PARAFUSO 5/8" x 100mm

FECHAMENTO COM TELHA
TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA
SEGUINDO A INCLINAÇÃO DAS TERÇAS EXISTENTES

A

A

22.00

16
.6

0

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA

PROJEÇÃO DAS ALVENARIAS

TP33 - 0,50MM ESPESSURA C/ SUPERFÍCIE INFERIOR
EM CHAPA LISA NA COR BRANCA

B'

B

TERÇAS DE CONCRETO EXISTENTES

8.628.62

VER DETALHE CALHA

FECHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA

SEGUINDO A INCLINAÇÃO DAS TERÇAS EXISTENTES

0.
65

0.
65

1.
79

TP33 - 0,50mm ESPESSURA



02
PRANCHAESCALA

1/50
ÁREA DESENHO

DATA

DE PORTÃO

CONTEÚDO

INSTALAÇÕES PLUVIAIS E

PREFEITURA MUNICIPAL

ASBS

FEV/2019

RESP. TÉCNICO: ARQ. ANELI BARCELOS - CAU RS A57.942-4

365,00 m²

REFORMA TELHADO - ALMOXARIFADO SEMECDT

ENDEREÇO: RUA 9 DE OUTUBRO, Nº 229, CENTRO - PORTÃO-RS

PLANTA DE SITUAÇÃO

PROJETO PLUVIAL
ESCALA: 1/50

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA: 1/500

PRÉDIO DO 

ALMOXARIFADO

300,12m²

CÂMARA DE VEREADORES

ÁREA 213,63M2

PRÉDIO DA SECRETARIA 

SEMECDT

264,12m²

P
A

TR
IM
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U

A
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R
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M
A

D
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U
A

 9
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E
 O

U
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B
R

ORUA MONTENEGRO

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA

LIGAR NA REDE EXISTENTE

LIGAR NA REDE EXISTENTE

TQP 6 TQP 7 TQP 8 TQP 9

TQP 1 TQP 3 TQP 5TQP 2 TQP 4


