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00001Lote

Marca

100990 SINAPI carga, manobra e descarga de solos e
materiais granulares em caminhao basculante 10 m³ -
carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /
128 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020

1.199,60194,74 6,1600T001880200014

29.10.0150 - SCO-RJ junta de dilatacao e vedacao
confeccionada com aplicacao de sikaflex 1a sobre
superficie limpa, na espessura de 20mm e profundidade
de 15mm, inclusive alimpeza. foenecimento e colocacao

693,0012 57,7500M001880900022

40313 - DER-ES - formas planas de madeira com 04
(quatro) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e
transporte das madeiras

41.570,58438 94,9100M²001880800021

40382 DER-ES concreto projetado com cimento especial 27.983,1735,45 789,3700M³001882200035

40638 DER-ES dreno sub-horizontal d = 50 mm em pvc,
com geotextil não tecido rt 16 kn/m, exclusive transportes

54.738,1486 636,4900M001882700043

40714 DER-ES manta geotextil nao tecida rt - 16 kn/m,
fornecimento e aplicacao 2.686,07183,6 14,6300M²001882100034

40912 DER-ES ladrilho hidraulico (argamassa cimento e
areia 1:4), fornecimento e assentamento

3.925,2030 130,8400M²001883300049

40915 DER-ES calcada de concreto fck=15 mp,
camurcado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e
8cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

16.053,60120 133,7800M²001883200048

41019 DER-ES perfuração rotativa inclinada, em rocha sã,
com coroa de diamante, diametro n (75mm), inclusive
deslocamento e posicionamento em cada furo.

31.967,6436 887,9900M001881600029

41019 DER-ES. perfuração rotativa inclinada, em rocha
sã, com coroa de diamante, diametro n (75mm), inclusive
deslocamento e posicionamento em cada furo.

142.078,40160 887,9900M001883700038

41030 DER-ES tirante protendido em aco gewi 50/55 ou
similar, diametro de 32mm

101.795,40420 242,3700M001881700030

41033 DER-ES - injecao de calda de cimento para
chumbamento de tirantes

15.648,77307,2 50,9400SC001881900032

41033 DER-ES. - injecao de calda de cimento para
chumbamento de tirantes

11.292,84234 48,2600SC001883800041

41034 DER-ES perfuracao rotativa inclinada, em solo, com
coroa de widia, diametro 75mm

81.599,04348 234,4800M001881500028

41034 DER-ES. perfuracao rotativa inclinada, em solo,
com coroa de widia, diametro 75mm 72.219,84308 234,4800M001883600037

41035 DER-ES tirante de aco ca-50, diametro de 25mm
(1), para comprimentos ate 6m

64.719,72468 138,2900M001882400039

41040 DER-ES tela de aco soldada telcon q-138 ou similar,
fornecimento e assentamento

12.133,44316,8 38,3000M²001882300036

41045 DER-ES acessorio para tirante protendido de aco st
85/105

87.845,1678 1.126,2200U.D001882500040

41185 DER-ES dreno em pead perfurado diam.= 100 mm,
inclusive transporte do tubo, em vias urbanas

608,6068 8,9500M001882000033

41187 DER-ES - dreno sub-horizontal d=50mm em pvc
(escavacao em rocha sa), inlusive geotextil não tecido rt
16 kn/m, exclusive transportes

18.745,4414 1.338,9600M001882800044
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41259 DER-ES dreno ou barbaca em tubo pvc, diametro
de 2

2.700,4585 31,7700M001882600042

41260 DER-ES acessorio para tirante protendido de aco
rocsolo ou similar diametro 29,3 mm

36.488,5535 1.042,5300U.D001881800031

41359 DER-ES tela de protecao de seguranca de pvc cor
laranja com suporte  para sinalização de obras 3.890,02187,2 20,7800M001883100047

41415 DER-ES argamassa de cimento e areia, traco 1:4,
consumo de cimento 400 kg/m³

1.218,452,23 546,3900M³001881400027

42225 DER-ES escalonamento de taludes com
escavadeira

960,86107 8,9800M³001880100013

43340 DER-ES compactação de aterros 100% p.i. 614,2074 8,3000M³001880400016

95875 SINAPI - transporte com caminhao basculante de
10 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km
(unidade: m3xkm). af_07/2020

4.902,031.953 2,5100
M3XK

M
001880300015

COMP CP-01 perfuracao rotativa com coroa de widia, em
solo, diametro 6 , vertical, inclusive deslocamento dentro
do canteiro e instalação da sonda em cada furo (ref.
fgv/sco 09.05.0150 ).

13.772,85105 131,1700M001881000023

COMP CP-02 perfuracao rotativa com coroa de diamante,
em rocha sa, diametro 6, inclusive deslocamento dentro
do canteiro e instalação da sonda em cada furo (ref.  se
09.15.0400(/))

20.630,1921 982,3900M001881100024

S010402 IOPES raspagem e limpeza do terreno (manual) 3.029,00650 4,6600M²001879800010

S010403 IOPES corte e destocamento de arvores com
diametro de ate 15 cm

224,084 56,0200UN001879900011

S020305 IOPES placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0
m, padrao iopes

2.863,048 357,8800M²001878900001

S020339 IOPES - locacao de andaime metalico para
trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m² por 1
mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

55.929,633.143,88 17,7900M²001882900045

S020344 IOPES mobilizacao e desmobilizacao de
conteiner locado para barracao de obra

3.720,742 1.860,3700UN001879600008

S020348 IOPES fornecimento e instalacao de protecao
para andaime fachadeiro considerando plataforma,
rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive
entelamento, conforme nr-18 (medido por m2 de fachada)

90.292,233.143,88 28,7200M²001883000046

S020350 IOPES tapume telha metalica ondulada em aco
galvalume 0,50mm branca h=2,20m, incl. montagem estr.
mad. 8x8, c/adesivo der-es 60x60cm a cada 10m, incl.
faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (reaproveitamento 2x)

22.089,00100 220,8900M001879700009

S020355 IOPES aluguel mensal container sanitario, incl
porta, basc, 2 ptos luz 1 pto aterram., 3vasos,
3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. naval pintado, cert nr18 e laudo
descontaminação

8.238,726 1.373,1200MS001879400006

S020356 IOPES aluguel mensal container para
almoxarifado incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação,
isolamento térmico (teto), piso em comp. naval pintado,

5.660,826 943,4700MS001879500007
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cert. nr18, incl. laudo descontaminação.

S020710 IOPES reservatorio de poliestileno de 500l, incl.
suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m,
conf. projeto (1 utilização)

3.613,691 3.613,6900UN001879300005

S020712 IOPES rede de agua com padrao de entrada
dagua diam. 3/4, conf. espec. cesan incl. tubos e
conexões para alimentação, distribuição, extravasor e
limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

1.578,5025 63,1400M001879200004

S020713 IOPES rede de luz, incl. padrão entrada de
energia trifás cabo de ligação até barracões, quadro de
distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons.
20m entre padrão entrada e qdg, conf. projeto (1
utilização)

21.577,7525 863,1100M001879000002

S020714 IOPES rede de esgoto, contendo fossa e filtro,
inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m, conforme projeto (1
utilização)

11.579,2525 463,1700M001879100003

S030304 IOPES indice de preço para remoção de entulho
decorrente da execução de obras (classe a conama - nbr
10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga,
transporte e descarga em área licenciada

2.628,2832,5 80,8700M³001880000012

S030304 IOPES. indice de preço para remoção de entulho
decorrente da execução de obras (classe a conama - nbr
10.004 - classe ii-b), incluindo aluguel da caçamba, carga,
transporte e descarga em área licenciada.

4.787,8074 64,7000M³001883400017

S040224 IOPES fornecimento, preparo e aplicacao de
concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas
já incluído no custo)

37.781,1052,5 719,6400M³001880600019

S040243 IOPES fornecimento, dobragem e colocacao em
forma de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0
mm

81.137,835.244,85 15,4700KG001880700020

S040243 IOPES. fornecimento, dobragem e colocacao em
forma de armadura ca-50 a média, diâmetro de 6.3 a 10.0
mm

8.523,12521,93 16,3300KG001883500025

S040246 IOPES fornecimento, dobragem e colocacao em
forma, de armadura ca-60 b fina diâmetro de 4.0 a 7.0mm

686,8534,55 19,8800KG001881300026

S130110 IOPES lastro regularizado de concreto nao
estrutural, espessura de 8 cm 64,771,02 63,5000M²001880500018

Total do Lote:  1.240.687,43

Total Geral do Fornecedor:  1.240.687,43

Total Geral:  1.240.687,43
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