PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
CDURP - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO URBANO
DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Anexo IX

Item

Planilha de Serviços

Código

SCO - ago/14

Especificação

Unidade

Quantidade
Contratada

TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive
1

TC 05.15.0100 (/)

m³

300,00

t

11,00

carregamento do container, transporte e descarga e tarifa de disposicao final.
Carga e descarga mecanica de tubos de concreto, com diametro de 100cm, inclusive o
2

TC 10.05.0650 (/)

tempo de carga, descarga e manobra do caminhao de carroceria fixa, a oleo diesel, com
capacidade util de 7,5t ; inclusive os mesmos tempos de guindauto munck de 4t.

IT - INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
Ligacao domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com diametro de 100mm,
3

IT 15.60.0109(/)

compreendendo juncao, tubo e caixa de inspecao de 0,60m de diametro e profundidade

un

3,0000

m

100,0000

un

7,0000

un

1,0000

un

7,0000

un

28,0000

un

1,0000

t

5,0000

de 0,625m, exclusive escavacao e reaterro. Preco para 5m.
4

IT 25.18.0250(/)

5

IT 25.20.0450(/)

Eletrocalha perfurada U, medindo (300x150)mm, sem tampa. Fornecimento.
Instalacao de um conjunto de 8 pontos de luz equivalente a 10 varas de eletroduto de
PVC rigido de 3/4", 80m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes, luvas, curva e interruptor de
embutir com placa fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive ab
Instalacao de ponto de forca ate 15 CV, equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC

6

IT 25.22.0550(/)

rigido de 1 1/2".

7

IT 25.26.0300(/)

Instalacao de um conjunto de 4 tomadas equivalentes a 5 varas de eletroduto de PVC de
3/4", 30m de fio 2,5mm2, caixas, conexoes e tomadas de embutir com placa
fosforescente, linha Silentoque, da Pial ou similar, inclusive abertura e fechamento de
rasgo em

8

IT 30.15.0100(/)

Luminaria de sobrepor para iluminacao comercial ou industrial de interiores, para 2
lampadas fluorescentes, corpo em chapa de aco com pintura eletrostatica, cabeceiras
em plastico e refletor fixado na lateral do corpo com pintura eletrostatica, equipada c

AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
9

AP 10.20.0050(/)

Ar Condicionado para colocacao em parede, de 7500BTUS. Fornecimento.

AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO
10

AD 14.10.0050(/)

11

AD 14.10.0200(/)

Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horario do
equipamento, durante a operacao.(desonerado)
Transporte de andaime tubular, considerando-se a area de projecao vertical do
andaime, inclusive ida e volta do caminhao, carga e descarga (considerar o minimo de

m2.Km

500,0000

m2

100,0000

un

1,0000

315m2xKm, para calculo deste transporte).(desonerado)
Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa
12

AD 19.05.0300(/)

resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desonerado)
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao
13

AD 19.20.0050(/)

(BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)

14

AD 20.15.0050(/)

Container escritorio, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco,
composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto
com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m,
WC com

un.mes

3,0000

15

AD 20.15.0150(/)

Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco,
composto por piso de compensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural,
teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de

un.mes

3,0000

16

AD 20.25.0310(/)

Placa de identificacao de obra publica, confeccionado em chapa de Pet 2,0mm, fundo,
textos e simbolos em vinil auto adesivo e estrutura de requadro, suporte estruturado
em peca de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm pintado, inclusive transporte. Forneciment

m2

1,0000

17

AD 39.05.0116(/)

Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

555,0000

18

AD 39.05.0122(/)

Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

555,0000

Custo unitário

Total

Item
19

Código
AD 39.05.0218(A)

Especificação

Unidade

Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado)

h

CONJUNTO DE MOBILIÁRIO DE CARPINTARIA DE OBRA

un

Quantidade
Contratada
1.480,0000

IE - ITEM ESPECIAL
20

(...)

SUB TOTAL
BDI ( 25% )
TOTAL

1,00

Custo unitário

Total

