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ANEXO “A” – Termo de Referência 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de obra de implantação de acessibilidade no plenário da Câmara 

Municipal e troca de cobertura do prédio principal e do anexo, incluindo a troca dos condutores de água, calhas, rufos e acessórios necessários, 

conforme especificações do Anexo “A” – Termo de Referência 

Justificativa: A contratação deste serviço se faz necessária devido ao avançado estado de danificação das telhas, madeiramento e as calhas não 

possuem vazão suficiente, necessitando, portanto, por questões de segurança, serem substituídas, com as fortes chuvas, os estragos do telhado 

agravaram-se e estão em decadência. 

Descrição dos serviços:  A rampa de acessibilidade será executada em concreto, com instalação de guarda corpo. A sua implantação será na área 

externa do prédio a ser atendido, toda sua execução deve atender as normas de acessibilidade e ABNT vigentes. Em relação à cobertura, será feita 

a demolição da cobertura existente juntamente com os rufos, calhas e condutores de água, será retirada toda a estrutura de madeira e haverá a 

substituição por uma estrutura metálica, com a utilização de telhas metálicas. 

Especificações técnicas: Os serviços deverão atender integralmente as seguintes especificações: 

a) Para a rampa de acessibilidade: implantar a norma que rege as condições de acessibilidade – NBR 9050 

b) Para a cobertura: A execução deve atender às normas de especificações em vigência 

A qualificação técnica será comprovada mediante registro ou prova de inscrição junto ao CREA da pessoa jurídica e dos profissionais que compõem 

o quadro de responsáveis técnicos da empresa. 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Un Quant. 

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em cala ou cava até 1,50m m² 27,05 

Carga manual de solo m² 27,05 

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica – terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m² 27,05 

Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm – completa m 64,20 

Forma em madeira comum para fundação m² 64,20 

Forma em madeira comum para estrutura m² 10,56 

Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9x19x39 cm – classe C m² 16,96 

Chapisco com bianco m² 33,02 

Reboco m² 33,92 

Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 33,92 

Lastro de pedra britada m³ 2,25 

Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa – para bombeamento m³ 12,47 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 2,84 

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 9,63 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa Kg 1.047,31 

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 600 Mpa Kg 411,44 

Tinta látex em massa, incluindo preparo m² 16,96 

DP. 04 – Corrimão em tubo galvanizado m 42,00 

Piso podotátil, alerta ou direcional, em ladrilho hidráulico m² 0,52 

Fornecimento de estrutura metálica para cobertura Kg 3.760,00 

Montagem de estrutura metálica para cobertura Kg 3.760,00 

Telha Trapezoidal em aço galvanizado espessura de 0,50mm, revestimento B, H=40mm m² 470,00 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 – corte 1,00 m m 95,00 

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 – corte 0,50 m m 298,00 

 

Prazo de execução: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada 


