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Serviço: – Instalação de Sistema de Recalque ou Bombeamento do Poço 
Tubular Profundo Explorando o Aquífero Guarani, bem como  toda a 
infra estrutura necessária para a operação do sistema de produção, tal 
como: movimento  de  terra,  fechamento  da  área,  guarita  e  química, 
entrada  de  energia,  cubículo  de  medição  blindado,  resfriadores, 
tubulações,  válvulas/registros,  buster,  tudo  com  Fornecimento  de 
Material, Equipamentos e Mão de Obra.   

Local: Poço Tubular Profundo explorando o aquífero guarani no Distrito 
de Padre Nobrega. 

 
ANEXO 01 

 
1.0 Introdução 

  
O Distrito em questão está localizado a zona Norte do município de Marília, ao lado direito da 
Rodovia  Comandante  João  Ribeiro  de  Barros  SP‐294,  sentido  capital  interior.  O  sistema  de 
produção é por exploração de recursos hídricos subterrâneos, explotados de poços  tubulares 
profundos do aquífero, Guarani.   
 
Devido ao crescimento do Distrito pela instalação de vários conjuntos habitacionais foi verificado 
que teríamos um déficit no abastecimento nesta região, desta forma foi projetado e executado 
um poço tubular profundo com capacidade de explorar uma vazão em torno de 200.000 mil litros 
por hora, suficiente para abastecer e sanar o déficit que por ventura viesse a ser constatado. 
 
O estudo e projeto para captação das águas do poço tubular e demais sistemas operacionais, foi 
executado  pela  empresa,  Prangeo  Engenharia  e  Geologia  Ltda.,  através  da  carta  convite  no 
05/2016 e Contrato CST no 18/2016, ordem de serviço datada de 18/07/2016. As especificações 
técnicas, metodologia e orçamento a seguir são do escopo do projeto contratado. 
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2.0 APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto tem por objetivo apresentar as metodologias e técnicas para a execução de redes 
adutoras, sistemas de recalque, reservatórios e instalações de uma nova fonte de abastecimento 
no distrito de Padre Nóbrega na cidade de Marília. 
 
Devido à proximidade com Marília e as características atuais de ocupação, o distrito pode ser 
considerado  uma  extensão  da  cidade,  onde  a  instalação  de  diversos  empreendimentos 
imobiliários  resultou  em  um  aumento  exponencial  da  população  em  um  curto  intervalo  de 
tempo. 
 
Este aumento consequentemente está refletindo na infraestrutura local onde há necessidade de 
se ampliar as ofertas de recursos e serviços ao crescente aumento populacional. 
 
No distrito também existem muitas chácaras de lazer, que em períodos específicos atribuem uma 
alta demanda de água (fins de semana, datas festivas, etc.). 
 
Visando atender esta demanda em termos de saneamento o DAEM está executando uma nova 
fonte  de  abastecimento  de  água  para  a  demanda  atual  e  futura  para  que  a  carência  de 
abastecimento não seja um fator impeditivo ao crescimento da cidade. 
 
 

3.0 DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

 

O distrito possui atualmente um sistema de abastecimento que explora água  subterrânea da 
Formação Bauru, através de 05 poços tubulares profundos que produzem um total de cerca de 
60 m3/h.  
O  sistema é dividido em duas Zonas de abastecimento que  são  identificadas  como Distrito  e 
Cavichiolli. 
 
Zona de Abastecimento – Distrito 
 
É constituído de 04 poços, um reservatório de passagem, sistema de recalque e um reservatório 
elevado de distribuição. Os poços 01 e 05 recalcam suas águas para o reservatório de passagem 
localizado na área do poço 01 e deste, um sistema de recalque encaminha para o reservatório 
elevado  de  distribuição.  Os  poços  02  e  03  recalcam  diretamente  para  o  reservatório  de 
distribuição. Este  sistema é o  responsável por abastecer a  região central do distrito, a  região 
norte e chácaras da região sudeste. 
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Zona de Abastecimento – Cavichiolli 
 
Trata‐se de um conjunto habitacional na região sudoeste, dotado de um poço e em reservatório 
elevado, que formam uma Zona de Distribuição independente do Distrito. 
O poço 04 recalca as águas para um reservatório elevado de 150 m3, que abastece o conjunto 
habitacional de mesmo nome. 
 
 
 
 
 

 
Distrito de Padre Nóbrega e a cidade de Marília 
 
 
 
 
 

Padre Nóbrega 

Marília 
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Distrito de Padre Nóbrega e a Zona Norte de Marília 
 
 
 
 
 
 

 
Poços responsáveis pelo abastecimento 
 
 

Padre Nóbrega 

Marília 
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Estruturas da Zona de Abastecimento ‐ Distrito  
 
 
 

 
Estruturas da Zona de Abastecimento ‐ Cavichiolli 
 
4.0 PROPOSTAS 
 
Como citado, visando atender a esta demanda o DAEM‐ Departamento de Águas e Esgoto de 
Marília está executando no lado sul do distrito uma obra que vai proporcionar uma nova fonte 
de água para atender a demanda atual e futura. 

Reservatório de 
distribuição e P02 

P03 

P05 

Reservatório de 
passagem e P01 

Reservatório 
de distribuição 

e P04 
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A obra trata‐se de um poço tubular profundo que vai explorar água do Aquífero Guarani com 
uma vazão e projeto da ordem de 200 m3/h. 
Devido à localização do poço que é definida em projeto, torna‐se necessário executar também 
obras complementares para dispor da água para o consumo da população. 
O poço deve ser executado em um ponto específico para que sua construtividade e operação 
tenha um baixo custo de operação. Para isto o mesmo é executado em uma cota específica que 
encontra‐se abaixo da grande concentração de moradias. 
Com isto é necessário executar um sistema de rede de recalque e de elevatórias para dispor a 
agua nos pontos desejado. 
 
Também  será  projetado  toda  a  infraestrutura  para  a  operação  do  poço,  bem  como  para  a 
correção de características específicas da água (temperatura e Ph). 
 
Como o distrito oferece condições de uma extensa ampliação urbana, algumas peças do sistema 
já serão projetadas para uma condição  futura ondes  fontes complementares de produção de 
água serão instaladas e podem usar a estrutura que será aqui proposta. 
 
Localmente a maior demanda de água se concentra em dois pontos distintos que trata‐se de dois 
novos empreendimento  imobiliários em execução, como mostra a figura abaixo. Estes pontos 
irão  formar a  terceira Zona de Abastecimento momentaneamente  identificada como Zona de 
Abastecimento – Sul. 

 
Novos empreendimentos em implantação 

Empreendimento 02 Empreendimento 01 

Cavichiolli 
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A figura acima destaca os empreendimentos que terão uma grande demanda, e que devem ser 
priorizados pela nova fonte de abastecimento. 
Mas visando atender também a toda a região, será feito uma rede que encaminhará água para a 
Zona de Abastecimento do Distrito, para reforçar a oferta de água e suprir a demanda quando 
da ausência de algum poço existente devido a manutenção. Esta rede também vai operar em 
sistema contrário para abastecer o Distrito. 
 
A configuração das regiões de abastecimento serão definidas como  
 

 
Zonas de Abastecimento atuais e futuras 
 
 
A implantação destes empreendimentos tem como contrapartida dos mesmos, a execução de 
reservatórios para atender a demanda de cada um de acordo com o número de economias. Com 
isto será criado mais uma terceira zona de abastecimento que pode ser chamada de Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cavichiolli 

Distrito 

Sul 
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5.0 METODOLOGIA 
Devido à natureza do projeto, vamos tratar o mesmo de modo a diferenciar os diversos pontos. 
O projeto será dividido de acordo com a natureza da obra e o ponto de aplicação. As divisões 
propostas são: 
 
Poço 

 Infraestrutura da área; 

 Instalações auxiliares; 

 Sistema de recalque 

 Rede Adutora 
 
Adutora Distrito 

 Sistemas de recalque 

 Rede adutora. 
 
 
Poço 
Como a identificação sugere trata‐se dos projetos necessários para que a água produzida pelo 
poço seja direcionada para os reservatórios de distribuição e assim se dividem. 
 
Infraestrutura da área 
Neste item será tratado de todos os serviços e materiais para adequar a área do novo sistema 
produtivo.  Serão  executadas  obras  e  intervenções  no  local  para  dispor  de  locais  e  acessos 
adequados para a operação do sistema. 
 
Instalações complementares 
Trata‐se de itens que serão executados principalmente no sistema produtivo para proporcionar 
ao sistema as necessidades de demanda.  
Será executado as instalações como Torre de Resfriamento, Reservatório de passagem, sistema 
de correção de Ph com o uso de CO2, cabine de energia, escritório, sala de painéis, laboratório e 
sala de química. 
 
Sistema de recalque 
É a estrutura para encaminhar a água produzida pelo poço aos novos sistemas de reservação a 
serem executadas nos empreendimentos. 
 
Rede adutora 
Responsável  pelo  encaminhamento  da  água  do  poço  aos  sistemas  de  reservação  a  serem 
executados. 
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Infraestrutura da área 
O  poço  tubular  profundo  está  sendo  executado  em  uma  área  do  empreendimento  na  área 
institucional  do  local.  Especificamente  são  dois  lotes,  onde  um  se  localiza  o  poço  e  serão 
executados  estruturas  complementares  e  no  outro  lote  será  executado  o  reservatório  de 
passagem e sistema de recalque. 
A configuração final da área será de acordo com o melhor aproveitamento do espaço, prevendo 
a operação e manutenção do sistema. 
Serão  realizadas  atividades  de  adequação  do  local  como  movimento  de  terra,  execução  de 
instalações como fechamento, direcionamento de águas pluviais, cobertura vegetal, iluminação, 
pavimentos, etc. 
Os itens são: 
 
Movimentação de terra 
Devido ao desnível existente entre os dois  lotes  será necessário a adequação do  local  com o 
preparo para receber as estruturas complementares e instalações. 
Taludes  de  corte  e  de  aterro  devem  ser  devidamente  revestidos  com  grama  para  evitar  o 
escorregamento e consequentemente processos erosivos. 
 
Fechamento da área 
Os dois lotes terão o fechamento por muro de alvenaria de blocos de cimento a vista com altura 
e dimensões definidas (projeto) de modo a proporcionar a isolação do local evitando o acesso de 
pessoas não autorizadas. 
 
Direcionamento de água de chuva 
Nas cabeceiras e nos pés dos taludes será providenciado estruturas e escoamento de água pluvial 
para evitar a ocorrência de processos erosivos e escorregamentos de terra. Basicamente serão 
instalados canaletas tipo meia cana, ao longo das cabeceiras e do pé dos taludes.  
Nos pontos de descida serão ancoradas em um berço de concreto magro sendo instalados de 
modo a evitar o escorregamento das peças. 
 
Cobertura vegetal 
Será  feito  o  plantio  de  grama  do  tipo  esmeralda,  em  placas  nos  locais  onde  não  haverá  a 
construção de estruturas ou a existência de pavimentos. Nos taludes as placas de grama devem 
ser  ancoradas  com  o  uso  de  pedaços  de  bambu  cravados  na  terra,  com  a  proporção  de  03 
pedaços por placa. 
 
Iluminação 
Será instalado em toda a área postes em concreto com holofotes direcionais de modo a prover 
de iluminação toda a área do poço e do reservatório. O acionamento dos holofotes deverá ser 
automático com o uso relê fotoelétrico, instalado em cada poste 
 
Pavimentos 
Na  área  interna  do  poço  onde  não  houver  estruturas  ou  cobertura  com  gramas,  será 
providenciado a cobertura com geotêxtil e brita. 
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Após  o  acerto  do  terreno manualmente,  deve  ser  instalado  sobre  o mesmo,  uma manta  de 
geotêxtil, com espessura de 10 mm, e sobre o mesmo será depositado uma camada de brita com 
5 centímetros de espessura. 
Esta estrutura atuará como pavimento para veículos e equipamentos de manunteção. 
 
Instalações complementares 
Como citado haverá instalações na área do poço que compõe o sistema produtivo. As instalações 
necessárias são: 
Sala do operador e sala de painéis 
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6.0 MEMORIAL DESCRITIVO 
 
Escavação e Reaterro ‐ Valas 
As  escavações  deverão  ser  feitas  em  valas,  com  larguras,  profundidades  e  escoramentos 
especificados em projeto,  considerando‐se os diâmetros das  tubulações. Nos  locais afastados 
fora do perímetro arruado, a escavação para assentamento dos tubos deverá ser executada em 
valas ataludadas, que dispensam escoramentos. 
A largura do fundo da vala deverá ser suficiente para o assentamento de tubos, nos diâmetros 
especificados em projeto. O talude da vala deverá ter a inclinação de 1:1,5, sendo 1 na horizontal 
para 1,5 na vertical. 
Nas  valas  com  profundidade  de  até  4,00 m,  a  escavação  deverá  ser mecânica,  utilizando‐se 
retroescavadeiras,  podendo  ser  usada  escavação  manual  no  acerto  final  da  vala.  Quando  a 
profundidade  da  vala  for  superior  a  4,00  m  a  escavação  mecânica  deverá  ser  feita  com 
escavadeira hidráulica. 
Antes de iniciar a escavação, deverá ter feito a pesquisa de interferências para que não sejam 
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou estruturas existentes 
que estejam na área atingida pela escavação ou próximos a esta. 
Caso a escavação interfira em galerias ou tubulações, deverá ser executada o escoramento e a 
sustentação destas. 
Caso  constate‐se  a  presença  de  água  devido  a  interferência  no  lençol  freático,  deve  ser 
providenciado o escoramento dos taludes para se evitar o desmoronamento por solapamento 
da base do mesmo. 
 
Regularização de Fundo de Vala. 
Quando a escavação em terreno de boa qualidade tiver atingido a cota indicada no projeto, serão 
feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Caso ocorra a presença de água, a escavação 
deverá ser ampliada para conter o lastro. 
 
Greide Final de Escavação 
Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja pressão admissível não for 
suficiente para servir como fundação direta, a escavação deverá ser rebaixada o suficiente para 
comportar um colchão de bica corrida, pedra britada e pedra de mão compactada em camadas, 
com acabamento em brita nº 1 a ser determinada de acordo com o terreno. 
 
Excesso de Escavação 
Qualquer  excesso  de  escavação  por  desacordo  com  as  tabelas  de  largura  de  valas, 
desmoronamentos de material, ruptura de fundo de cava, deficiência de escoramento ou ficha 
inadequada, será de responsabilidade da Contratada. 
 
Aterro e Recobrimento 
O  aterro  das  valas  será  processado  após  a  realização  dos  testes  de  estanqueidade  e  até  o 
restabelecimento dos níveis anteriores das superfícies originais. Deverá ser executado, de modo 
a oferecer condições de segurança às estruturas e tubulações e bom acabamento da superfície. 
Não será permitido compactar valas com pneus de retroescavadeiras, caminhões, etc. 
No caso de o material proveniente da escavação não servir para a execução do aterro, deverá ser 
utilizado material adequado, importado do empréstimo. 



 daem
 

Departamento  de  Água  e  Esgoto  de  Marília 
 RUA  SÃO LUIZ,  359  –  FONE / FAX ( 014 ) 3402-8500  –  MARÍLIA - SP 

Após  a  execução  do  aterro,  todo  o material  proveniente  da  escavação  que  não  houver  sido 
utilizado deverá ser removido ao bota‐fora. 
 
Estrutura de Concreto 
Só poderá ser  iniciado o aterro  junto às estruturas de concreto, depois de decorrido o prazo 
necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural. 
O aterro deverá ser executado com solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais 
que possam danificar as instalações, equipamentos ou qualquer outro elemento no interior da 
vala. 
A  compactação  do  material  de  cada  camada  de  aterro  deverá  ser  feita  até  se  obter  uma 
densidade aparente seca, não inferior a 95% da densidade máxima, e desvio de umidade de mais 
ou menos 2%, determinada nos ensaios de compactação, em conformidade com a NBR‐7122. 
 
Escoramento 
Será  utilizado  escoramento  sempre  que  as  paredes  laterais  de  cavas,  poços  e  valas  forem 
constituídos  de  solo  possível  de  desmoronamento,  bem  como nos  casos  em que  devido  aos 
serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver 
próximo à região dos serviços. 
É obrigatório escoramento para valas de profundidade superior a 1,30 m, conforme a Portaria nº 
17 do Ministério do Trabalho, de 07/07/83 – item 18.6.41. 
Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados no projeto. 
Na execução do escoramento, devem ser utilizadas madeiras duras como peroba, canafístula, 
sucupira, etc., sendo as estroncas de eucalipto, com diâmetro não inferior a 0,10 m. Caso não 
seja  possível  utilizar  as  bitolas  especificadas,  estas  deverão  ser  substituídas  por  peças  com 
módulo de resistência equivalente. 
Em valas profundas, a estrutura do escoramento poderá servir de suporte às plataformas para 
colocação  de  terra  escavada.  Neste  caso,  deve‐se  tomar  cuidados  especiais  para  evitar 
desabamentos, em virtude do peso adicional. 
Se por algum motivo o escoramento tiver que ser deixado definitivamente na vala, deverá ser 
retirada a cortina de escoramento numa faixa de aproximadamente 0,90 m abaixo do nível do 
pavimento, ou da superfície existente. 
 
Cuidados Especiais 
Todo  o  cuidado  deve  ser  tomado  na  colocação  das  estroncas  para  que  estas  fiquem 
perpendiculares ao plano do escoramento. 
Para  se  evitar  sobrecarga  no  escoramento,  o  material  escavado  deverá  ser  colocado  a  uma 
distância da vala, equivalente no mínimo, à sua profundidade. 
Para se evitar entrada e/ou percolação de água pluvial para dentro da vala, a deverá ser feito: 

 Executar, quando necessário, mureta de proteção ao longo da vala; 

 No aparecimento de trincas laterais à vala, providenciar sua vedação e impermeabilização 
da área com asfalto; 

 Vistoriar junto às sarjetas se não está havendo penetração de água e em caso positivo, 
vedar com asfalto. 

Sempre que forem encontradas tubulações no eixo da vala, estas deverão ser escoradas com 
pontaletes junto às bolsas, no máximo de dois em dois metros, antes do aterro da vala. 
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Remoção de Escoramento 
O  plano  de  retirada  das  peças  deverá  ser  objeto  de  programa  previamente  definido  pela 
executora. 
A  remoção  da  cortina  de madeira  deverá  ser  executada  à  medida  que  avance  o  aterro  e  a 
compactação, com a retirada progressiva das cunhas. 
Atingindo o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas e removidas as peças 
de contraventamento (estroncas e  longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, 
tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente, serão retiradas 
as demais camadas de contraventamento. 
As  estacas  e  os  elementos  verticais  de  escoramento  serão  removidos  com  a  utilização  de 
dispositivos  hidráulicos  ou  mecânicos,  com  ou  sem  vibração,  e  retirados  com  o  auxílio  de 
guindastes,  logo que o aterro atinja um nível  suficiente,  segundo o estabelecido no plano de 
retirada. 
Os furos deixados no terreno pela retirada dos montantes, pontaletes ou estacas, deverão ser 
preenchidos com areia e compactados por vibração a percolação de água. 
 
Esgotamento 
Sempre que se fizer necessário, deverá se proceder ao esgotamento de águas, a fim de que seja 
permitida a execução dos trabalhos. 
A água retirada deverá ser encaminhada para  local adequado, a  fim de evitar danos às áreas 
vizinhas ao local de trabalho. 
O esgotamento será  feito por bombas superficiais ou por  sistema de rebaixamento do  lençol 
freático, tipo ponteiras à vácuo. 
 
A obra deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a 
realização dos trabalhos a seco. 
As  instalações  de  bombeamento  deverão  ser  dimensionadas  com  suficiente  margem  de 
segurança,  e  deverão  ser  previstos  equipamentos  de  reserva,  incluindo  grupo moto‐bombas 
diesel, para eventuais interrupções de fornecimento de energia elétrica. 
 
Caixas de Passagem, de Descarga e das Ventosas 
As caixas de passagem, de descarga e das ventosas, terão a laje de fundo em concreto armado, 
fck = 30 MPa, construída sobre base de pedra britada, espessura de 5 cm e lastro de concreto 
não estrutural, consumo mínimo 150 kg de cimento por metro cúbico de concreto. 
As paredes laterais serão em alvenaria de 1 tijolo, e cintadas com cinta de concreto armando, 
quando a profundidade de caixa for superior a 2,0 m. 
 
Alvenaria 
As caixas de passagem, das ventosas e das descargas, serão em alvenaria, reforçado com cintas 
de concreto armado, conforme indicado no projeto. 
As alvenarias de tijolos comuns deverão utilizar tijolos maciços de argila, de massa homogênea, 
isenta  de  fragmentos  calcários  ou  qualquer  outro  corpo  estranho,  cozidos,  leves,  duros  e 
sonoros, não vitrificados, arestas vivas, faces planas, sem fendas ou falhas, porosidade máxima 
de 20%. Os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento. 
As  alvenarias  assentadas  sobre  lajes  de  fundo  em  concreto,  deverão  ser  assentadas  com 
argamassa  de  cimento  e  areia,  traço  1:3  em  volume,  com  adição  de  impermeabilizante  na 
proporção indicada pelo Fabricante. 
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Todas as fiadas deverão ser alinhadas, niveladas, prumadas e assentes com juntas de espessura 
máxima de 1,5 cm, rebaixadas a colher, para permitir boa aderência do revestimento. 
Todas  as  alvenarias  que  repousam  sobre  vigas  contínuas,  deverão  ser  levantadas 
simultaneamente em vãos contíguos; as diferenças de altura não deverão ser superiores a 1,00 
m. 
Nas alvenarias revestidas deverão ser executados encunhamentos com uma fiada de tijolos de 
barro,  em  ângulo  de  45º;  nas  alvenarias  aparentes  deverá  ser  executada  complementação 
normal,  dos  planos  de  alvenarias.  As  paredes  deverão  ser  levantadas  uniformemente,  com 
amarrações para ligações posteriores. 
 
Revestimento e Tratamento da Superfície em Alvenaria 
Os revestimentos de paredes e os tratamentos, deverão ser executados somente após o término 
e testes das instalações. 
Todos os materiais utilizados e sua metodologia de aplicação deverão atender ao prescrito nesta 
especificação, nas normas pertinentes. 
 
Chapisco 
O  chapisco  deverá  ser  utilizado  no máximo  em  duas  horas,  a  partir  do  primeiro  contato  da 
mistura com a água, e desde que não apresente quaisquer vestígios de endurecimento. 
O  excedente  de  argamassa  que  não  aderir  à  superfície,  não  poderá  ser  reutilizado,  sendo 
expressamente vedado reamassá‐la. 
O chapisco fino, composto de cimento e areia média no traço 1:3 em volume, deverá ser sempre 
aplicado antes da execução do emboço, para aumentar a aderência nas superfícies. 
 
Emboço ou Massa Grossa 
Deve  ter  cerca de 2  cm de espessura e em obras de acabamento mais  simples pode  sozinho 
constituir o único revestimento, conhecido por "Emboço Paulista".  
Caso a parede apresente depressões que exceda m a 3  cm,  torna‐se necessário  "encascar" a 
mesma.  
Para a execução do emboço deve‐se inicialmente colocar as guias que consistem em placas de 
argamassa com espaçamento nunca superior a 2 m, encabeçadas por uma talisca de madeira ou 
um caco de cerâmica onde são fixados o prumo e o alinhamento. 
Feito isso, chapa‐se o emboço, o qual em seguida é espalhado com a ajuda de uma régua‐sarrafo 
orientada pelas guias deixadas anteriormente. 
Em seguida,  com o auxílio de desempenadeira procede‐se o desempeno com a  finalidade de 
aflorar o material aglomerante e de fazer mergulhar os grãos maiores de modo a uniformizar a 
superfície. 
O  emboço  só  deverá  ser  iniciado  após  a  completa  pega  das  argamassas  de  alvenaria  e 
chapiscados, colocados os batentes, embutidas as canalizações e concluída a cobertura.  
 
Urbanização 
Os  serviços  de  urbanização  serão  executados  conforme  o  projeto,  levando‐se  em  conta  a 
programação das fases de execução de outros serviços. 
 
Canaletas de Concreto 
Com a finalidade de captar águas pluviais, deverão ser executadas canaletas de concreto em lajes 
pré‐fabricadas, no caso da proteção dos taludes. 
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As escavações e o assentamento das canaletas deverão seguir o alinhamento e cotas constantes 
do projeto. 
As dimensões, seção e declividade das canaletas, bem como suas  localizações serão indicadas 
em projeto. 
As peças pré‐moldadas podem ser do tipo macho‐fêmea rejuntadas com argamassa de cimento 
e areia, traço 1:4, tomando‐se o cuidado com o alinhamento, a declividade e com eliminação de 
ressaltos  nas  juntas,  que  poderão  se  tornar  pontos  de  acúmulo  de materiais  prejudiciais  ao 
escoamento das águas. 
 
Portões 
Os  portões  serão  executados  com  tubos  de  ferro  galvanizado  e  tela  prensada  de  arame,  ou 
revestida de PVC, soldadas em quadro de ferro cantoneira. 
Para  fixação  e  suporte  deverá  ser  executado  pilar  de  concreto  ou  tubo  de  aço  galvanizado, 
enchido  com  argamassa  de  cimento  e  areia,  apoiado  sobre  blocos  com  dimensões  tais,  que 
permitam a sustentação adequada do portão. Os pilares que sustentarem portão de duas folhas 
(entrada de veículos) serão unidos por viga baldrame. 
Os pilares deverão ser pintados com tinta látex para exterior. As peças componentes do portão 
deverão ser lixadas e limpas com solventes, e receber uma demão de primer zarcão. A pintura 
de acabamento deverá ser com duas demãos de esmalte sintético. 
 
Cercas de Tela 
Serão  utilizados mourões  de  concreto  para  alambrado,  com deflexão  na  parte  superior  para 
colocação  de  arame  farpado,  o  espaçamento  entre  mourões  será  de  no  máximo  2,50  m.  A 
vedação será através de tela de arame com malha de no máximo 5x5 cm do início da mureta até 
o início da deflexão do mourão, completadas com fios de arame farpado na parte superior. 
A fixação da tela na parte inferior será chumbada com grampos de arame galvanizado na mureta, 
esta constituída de duas fileiras de blocos de concreto ou de tijolos comuns, conforme altura 
definida no projeto, o acabamento da mureta  será em argamassa  tanto na  lateral quanto na 
parte superior desta. 
Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos, os mourões 
deverão  ser  escorados  com  escoras  de  concreto,  colocadas  com  inclinação  de  45º,  em  vãos 
máximos de 25 m de extensão. A pintura no acabamento será em tinta latex branca. 
 
Plantio de Grama 
Deve‐se proceder à  limpeza, regularização e preparo da superfície com revolvimento do solo, 
para se obter uma camada de até 0,20 m com granulação homogênea. Deixar o solo descansar 
durante trinta dias, verificar o Ph do solo e caso necessário,  fazer as correções devidas. Fazer 
plantação  de  grama  isenta  de  vegetação  parasitária,  adubação  orgânica,  natural  ou  química, 
cobertura com terra vegetal peneirada. 
As  placas  deverão  receber  uma  compactação  dosada,  para  que  as  raízes  da  grama  tenham 
contato mais  íntimo  com o  solo.  Fazer  eventual  cravação  de  piquetes  em  taludes,  proteção, 
remoção do material excedente e manutenção por um prazo de 60 dias, inclusive a primeira poda 
da grama só deverá ser feita depois que o gramado tenha “fechado”, rega constante até que as 
placas fiquem homogeneamente arraigadas ao terreno. 
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Assentamento de Tubulações 
O tipo de tubo a ser utilizado será o definido em projeto. Na execução dos serviços, deverão ser 
observadas, além destas especificações, as instruções dos fabricantes, normas da ABNT e outras 
aplicáveis. 
Sendo parte dos  serviços executados em áreas públicas, deverão  ser observados os aspectos 
relativos à segurança dos transeuntes e veículos, bem como os locais dos trabalhos que deverão 
ser  sinalizados  de  modo  a  preservar  a  integridade  dos  próprios  operários  e  equipamentos 
utilizados. 
Deverão  ser  definidos  e  mantidos  acessos  alternativos,  evitando‐se  a  total  obstrução  de 
passagem de pedestres e/ou de veículos. 
O assentamento da  tubulação deverá seguir paralelamente à abertura da vala, no sentido de 
jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. 
Sempre que o trabalho for interrompido, o último tubo assentado deverá ser tamponado, a fim 
de evitar a entrada de elementos estranhos. 
A descida dos tubos na vala deverá ser feita cuidadosamente, manualmente ou com o auxílio de 
equipamentos mecânicos. Os  tubos deverão estar  limpos, desimpedidos  internamente e  sem 
defeitos. 
Cuidado especial deverá  ser  tomado com as partes de  conexões  (ponta, bolsa,  flanges,  etc.), 
contra possíveis danos na utilização dos cabos e/ou tesouras. 
Na aplicação normal dos diferentes tipos de materiais, deverá ser observada a existência ou não 
de  solos  agressivos  à  tubulação,  e  as  dimensões mínimas  e máximas  de  largura  das  valas  e 
recobrimentos definidos pelo projeto. 
O fundo da vala em terreno seco onde não haja rocha deverá ser uniformizado e rebaixado, a fim 
de que a tubulação se assente em todo o seu comprimento. Outros tipos de preparo de base 
para assentamento, assim como os blocos de ancoragem, serão de acordo com o especificado. 
 
Conexões de Junta Elástica 
Para a conexão do tipo junta elástica, deverão ser feitas as seguintes verificações preliminares: 
- a limpeza da bolsa e ponta dos tubos a serem conectados e 
- verificar a existência de cortes ou deformações permanentes no anel de borracha. 
Colocar no alojamento interior da bolsa o anel de borracha, observando o seu lado correto. 
Aplicar  o  lubrificante  recomendado  pelo  fabricante  na  ponta  do  tubo,  numa  extensão  de 
aproximadamente 100 mm. 
Mantendo o alinhamento e nivelamento, introduzir na bolsa do outro tubo ou peça, até encosta‐
la no anel de borracha, verificando se a ponta está bem centrada. 
Forçar a ponta do tubo na bolsa, até atingir uma marca a ser feita preliminarmente, e que garanta 
uma folga de 10 mm entre a ponta e o fundo da bolsa. 
 
Válvulas e Registros Flangeados 
Para a montagem de válvulas ou registros flangeados, deverão ser verificadas a sua locação e o 
seu  posicionamento,  de  acordo  com o  projeto,  levando  em  conta  ainda  a  acessibilidade  dos 
acionamentos em operação normal, e as condições para sua manutenção ou eventual troca. 
Antes da montagem deverá ser feita a verificação das condições do flange fixo, cuja face deverá 
estar obrigatoriamente perpendicular ao eixo da tubulação, bem como a posição dos furos do 
flange,  visto que o plano vertical do eixo do  tubo deverá passar pelo meio da distância, que 
separa os dois furos superiores. Esta condição poderá ser verificada com a utilização de nível de 
bolha, aplicado aos dois furos superiores do flange. 
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As condições descritas quanto ao flange, deverão ser rigorosamente obedecidas, já que não será 
permitida a ajustagem por acréscimo de elementos metálicos entre  flanges ou desbastes em 
superfícies usinadas, o que descaracterizaria as especificações originais de fabricação das peças. 
Todos os ajustes que se tornarem necessários por falta de alinhamento ou nivelamento, deverão 
ser executados nos tubos, através de cortes ou desbastes. 
Após  a  retirada  da  válvula  ou  registro  do  almoxarifado,  a  Contratada  deverá  limpar  a  peça, 
lubrificar,  acionar  o  sistema  de  abertura  e  fechamento,  verificar  as  condições  das  sedes  de 
vedação e as próprias vedações. 
As juntas ou anéis de vedação a serem utilizados, deverão estar de acordo com as normas de 
fabricação dos flanges. Quanto aos dimensionais, a espessura e composição do material, deverão 
estar de acordo com o projeto. 
 
CONCLUSÃO 
O sistema de abastecimento de água da região norte da cidade necessita de um incremento na 
oferta de água para a população, tendo em vista o constante aumento da demanda. 
A  proposta  de  utilizar  um  recurso  disponível  na  região  de  modo  que  possa  minimizar  esta 
carência, se torna uma alternativa segura e de rápida execução, e posteriormente as estruturas 
a serem implantadas, serão usadas para o sistema de abastecimento, atendendo o projeto que 
já existe no local e que será finalizado. 
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7.0 Diretrizes de Segurança e Saúde das Contratadas 
 
7.1 Após assinatura do contrato e antes do início dos trabalhos, o responsável pela 
Contratada deverá apresentar à Contratante: 
 
Relação dos nomes e número de registro no CREA/CRM/ DRT/COREN dos (s) componente (s) do 
SESMT, que deverá  ser dimensionado de acordo  com o quadro nº  II  da NR‐4,  da  Portaria nº 
3214/78, do Ministério do Trabalho, ou nos casos em que a presença de um desses profissionais 
esteja enquadrada no item a.1, abaixo. 
Eventualmente  esse  dimensionamento  poderá  ser  feito  de  forma  diferenciada,  a  critério  da 
Contratante, tendo em vista o grau de risco apresentado pelo trabalho a ser desenvolvido pela 
Contratada. 
 
Contratadas com número de funcionários igual ou superior a 5 pessoas estão obrigadas a manter 
permanentemente  um  Técnico  de  Segurança  do  Trabalho  durante  o  desenvolvimento  das 
atividades contratadas. 
 
Empresas  com  efetivo  menor  que  o  citado,  deverão  designar  formalmente  um  de  seus 
funcionários para se responsabilizar sobre ações de Segurança do Trabalho. 
 
Documento comprobatório de capacitação dos funcionários para o  trabalho que  irão realizar: 
certificado de treinamento, etc. 
 
Comprovante de entrega de EPIs aos funcionários que trabalharão com a Contratante. 
Comprovante  de  treinamento  de  segurança  ministrado  por  profissional  habilitado  aos 
funcionários que trabalharão com a Contratante. 
 
7.2 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA: 
 
A Contratada deverá organizar e manter em funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes, conforme quadro I da NR 5 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 
 
A Contratada deverá fornecer a Contratante cópia dos seguintes documentos: 
 
Ata de Eleição e Posse da CIPA; 
Calendário  anual  de  reuniões  da  CIPA,  e  cópias  das  atas  das  reuniões  mensais  ordinárias  e 
extraordinárias, quando ocorrer. 
Relação dos cipeiros que fizeram o Curso para Componentes da CIPA, em formulário timbrado 
pela Instituição que ministrou o curso ou cópia dos Certificados. 
 
7.3 Programas de Segurança e Saúde: 
 
A Contratada deverá fornecer à Contratante cópia dos seguintes programas: 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ‐ PPRA, conforme determina NR 9; 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ‐ PCMSO, conforme NR 7; 
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Programa de Condições Ambientais de Trabalho na Indústria da Construção ‐ PCMAT, conforme 
NR 18. 
 
7.4 Comunicação sobre Acidentes do Trabalho 
 
Todo acidente do trabalho envolvendo colaboradores da Contratada, deverá ser imediatamente 
comunicado, por escrito, de forma detalhada, ao SESMT da Contratante. 
 
Mensalmente a Contratada deverá enviar ao SESMT da Contratante a estatística de acidentes, 
conforme modelo fornecido pela Contratante. 
 
7.5 Suspensão do Trabalho por Motivos de Segurança 
 
O SESMT da Contratante poderá suspender de forma total ou parcial todo o trabalho em que 
sejam evidenciados riscos iminentes, que possam ameaçar a integridade física dos trabalhadores 
e/ ou equipamentos, ou causar prejuízos ao processo produtivo. 
 
A suspensão dos trabalhos, motivada por condições inseguras ou não observância das normas 
ou  procedimentos  aqui  definidos,  não  exime  a  Contratada  das  obrigações  e  penalidades  das 
cláusulas contratuais referentes a prazos e multas. 
 
7.6 Equipamentos de Proteção Individual 
 
Compete  à  Contratada  a  responsabilidade  pelo  fornecimento,  fiscalização,  controle  e 
obrigatoriedade  quanto  ao  uso,  por  seus  colaboradores,  dos  equipamentos  de  proteção 
individual de caráter rotineiro, enquadrando‐se como tais os seguintes: 
 
Proteção para a cabeça: 
 
Capacete de Segurança com jugular: a ser utilizado em trabalhos que envolvam risco de lesões 
decorrentes de quedas ou proteção de objetos, impacto contra estruturas, tubulações e outros 
que coloquem em risco a cabeça do contratado. 
 
Proteção para o rosto: 
 
Protetor  facial:  a  ser  utilizado  em  trabalhos  que  ofereçam  perigo  devido  a  projeção  de 
fragmentos, partículas e respingos de líquidos, bem como de radiações nocivas (infravermelho/ 
ultravioleta ); Óculos de segurança contra impacto: para trabalhos que possam causar ferimentos 
nos olhos devido à projeção de fragmentos de materiais; 
 
Óculos de Segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e 
outras  lesões decorrentes de ação de  radiações; Óculos de Segurança  contra  respingos: para 
trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes de ação de líquidos 
agressivos. 
 
Proteção para mãos e braços: 
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Luvas  e/  ou mangas  de  proteção:  para  trabalhos  em  que  haja  possibilidade  de  contato  com 
substâncias corrosivas, molhadas ou tóxicas, equipamentos energizados e materiais quentes ou 
cortantes.  Para  proteção  contra  óleos,  graxa  e  solventes,  poderá  ser  utilizado  o  creme  de 
proteção em substituição ou complementação à luva. 
 
Proteção para os pés e pernas 
 
Botas de borracha: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente 
quando  na  presença  de  substâncias  agressivas;  Botina  de  couro  com  biqueira  de  aço:  para 
trabalhos que apresentam riscos de quedas de materiais/objetos sobre o pé. Botina de couro 
com palmilha de aço: para trabalhos que apresentam riscos de penetração de pontas (pregos) 
nos pés; botina de couro com biqueira celoplástica: para trabalhos executados por eletricista. 
 
Proteção para trabalhos em altura com risco de quedas: 
 
Cinto de segurança tipo para quedista, com talabarte duplo: para trabalhos em que haja risco de 
queda de níveis diferentes (2 metros ou acima). 
 
Proteção respiratória: 
 
Respiradores com filtros para gases ou vapores orgânicos: para  trabalhos de pintura ou onde 
haja, ou esteja sujeito, ao desprendimento de gases ou vapores. 
 
Respiradores  contra poeiras: para  trabalhos que gerem poeiras. Respiradores  com  filtro para 
gases ácidos: para trabalhos onde haja ou esteja sujeito a desprendimento de gases ácidos. 
 
Para soldadores e maçariqueiros: 
 
Blusão ou avental, mangote, luvas cano longo e perneira de raspa, máscara de celeron com filtro 
de  tonalidade  12.  Para  corte  oxi‐acetilênico  usar  óculos  com  filtro  de  tonalidade  6  e  para  o 
ajudante,  óculos  com  lentes  de  tonalidade  3.  Complementará  a  proteção  do  soldador/ 
maçariqueiro o uso de máscara contra fumos metálicos. 
 
OBS: Todos os EPIs deverão possuir C.A. (Certificado de Aprovação do MTE). 
 
É expressamente proibido aos contratados, o uso de tênis, chinelos, tamancos ou sandálias nos 
locais de trabalho. 
 
É  obrigatório  pela  Contratada  o  fornecimento  de  uniforme  em  bom  estado,  aos  seus 
funcionários. 
 
7.7 Instalações Elétricas 
 
As instalações elétricas, mesmo que provisórias, deverão satisfazer as exigências da ABNT, NR 10 
da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho, e normas internas da Contratante. 
 
7.8 Material para isolamento ou sinalização 
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A  Contratada deverá  sinalizar  e  ou  isolar  as  áreas,  principalmente quando o  trabalho  estiver 
sendo realizados em  local elevado, partes contíguas a movimentação de pessoas ou veículos, 
escavações, elevações de cargas, etc. 
 
7.9 Meio Ambiente 
 
Deverão ser tomadas medidas necessárias, para evitar a contaminação de ar, água e solo. 
 
7.10 Condições Sanitárias / Vestiários 
 
A  instalação  e  dimensionamento  do  refeitório,  vestiário,  sanitário  e  bebedouro,  a  serem 
providenciados pela Contratada, deverão atender às exigências do Código Sanitário, e as NRs 18 
e 24 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho. 
 
As  instalações  sanitárias  deverão  ser  conservadas  e  mantidas  pela  Contratada,  em  boas 
condições de limpeza e higiene. A Contratada deve, ainda, providenciar vasilhames com tampa, 
para recolhimento do  lixo. A área deve ser mantida constantemente  limpa, ou seja,  isenta de 
lixo, restos de alimentos, papéis e outros. 
 
7.11  Imediatamente após a assinatura do contrato, o  representante da Contratada deverá se 
dirigir à Segurança do Trabalho da Contratante, a fim de ser informado sobre os EPIs e normas 
de segurança específico e obrigatório para o trabalho contratado. 
 
Funcionários da Contratada flagrados no descumprimento das normas de Segurança do Trabalho 
serão advertidos apenas uma vez, e sua chefia imediata avisada da ocorrência. Constatada uma 
segunda ocorrência da irregularidade, o funcionário em questão será retirado das dependências 
da Contratante, sendo impedido o posterior reingresso; e a contratante se reserva o direito de 
fazer outras exigências com respeito à Prevenção de Acidentes, sempre que  julgar necessário 
para a proteção das pessoas e dos equipamentos. 
 
8.0 Dos Equipamentos  
 
A CONTRATADA deverá utilizar nas obras apenas materiais e equipamentos em conformidade 
com os padrões e normas  técnicas e de segurança aplicadas à espécie,  sendo absolutamente 
proibidos  quaisquer  vazamentos  de  óleos  e  graxas,  responsabilizando‐se  integralmente  pela 
manutenção, qualidade e quantidade dos mesmos. 
 
9.0 Das exigências da Contratação: 
 
A  empresa  a  ser  contratada,  deverá  apresentar  no  procedimento  Licitatório,  os  seguintes 
documentos comprovando sua efetiva aptidão para a execução dos serviços: 
 
‐  Comprovação  de  capacidade  técnico  operacional  de  a  licitante  ter  executado  serviços 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, 
através de atestados emitidos em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado,  
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devidamente registrados nas entidades profissionais competentes equivalentes ou superiores às 
constantes da alínea “a” adiante, que são as que têm maior relevância técnica e valor significativo 
 
a‐) As características e/ou parcelas de maior relevância  técnica e valor significativo do objeto 
licitado são: 
 
a.1) execução de serviços de instalação de equipamento de bombeamento em poços tubulares 
profundos com bombas submersas com potência de 270 Hp, e tubulação edutora com diâmetro 
de 8” ou 200 mm; 
 
a.2) execução de serviços de instalações ou estação de energia, Cubículo de Medição Blindado 
classe 15 Kv, Cubículo blindado para um transformador de 500KVA, Cubículo blindado para um 
QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão),de uso ao tempo. 
 
 
NOTA:  As  especificações  constantes  neste  anexo  foram  baseadas  no  caderno  de  preços  e 
especificações  técnicas,  regulamentação  de  preços  e  critério  de  medição  da  Companhia  de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, (Sabesp), e Especificações ‐ Águas Subterrâneas do 
Departamento  de  Águas  e  Energia  Elétrica,  (Daee).  A  composição  de  custo  de  execução  e 
fornecimento acompanharam também o Banco de Preços da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo, (Sabesp) e Companhia Paulista de Obras e Serviços ‐ CPOS. 
 

Marília, 12 de dezembro de 2.016. 
 
 

 

Tecgo Carlos Domingos Pires 
Crea no 060 183 964 4 
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ANEXO – 02 

PLANILHA DE CUSTO 
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Materiais e serviços para a execução de infraestrutura na área do poço tubular profundo Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1 Canteiro de Obras
1.1 Locação de container mês 2,00 Sinapi-73847/05 674,91R$          1.349,82R$             
1.2 Placa de indentificação de obra m² 5,00 Sinapi-74209/01 249,02R$          1.245,10R$             

Sub Total  R$ 2.594,92R$             
2 Serviços Topograficos

2.1 Locação e Acompanhamento Topográfico de Obras Localizadas dia 1,00 SABESP-20204 918,53R$          918,53R$                
Sub Total  R$ R$ 918,53

3 Movimento de Terra - Acerto dos Terrenos
3.1 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 385,00 SABESP-40102 6,26R$              2.410,10R$             
3.2 Aterro compactado com controle do GC igual ou Maior que 95% PN m³ 125,00 SABESP-40803 19,53R$            2.441,25R$             
3.3 Transporte de Material escavado até 10 Km m³xKm 341,00 SABESP-41002 2,06R$              702,46R$                
3.4 Carga e Descarga de Solo m³ 178,00 SABESP-41001 4,44R$              790,32R$                
3.5 Espalhamento da terra vegetal m² 35,00  1,00R$              35,00R$                  

Sub Total  R$ 6.379,13R$             
4 Urbanização

4.1 Fechamento de Área em muro de blocos de concreto, com h = 2,35 m, acabamento com chapisco fino, com sapata m 160,00 FDE-16.01.015 558,54R$          89.366,40R$           
4.2 Portão de acesso em tubos e tela galvanizada de 2" m² 24,00 SABESP-170101 477,09R$          11.450,16R$           
4.3 Fornecimento e mão de obra para plantio de grama em placa tipo Esmeralda em talude m² 344,41 SABESP-070107 14,54R$            5.007,72R$             
4.4 Fornecimento e mão de obra para plantio de grama em placa tipo Esmeralda m² 924,15 SABESP-170201 11,02R$            10.184,13R$           
4.5 Fornecimento e mão de obra para o plantio de arvores de espécies definidas unid. 33,00 SABESP-170203 110,46R$          3.645,18R$             
4.6 Construção de Sarjetas m³ 8,05 SABESP-100342 556,22R$          4.475,90R$             
4.7 Sub base em brita ou macadame hidraulico m³ 30,42 SABESP-100402 153,11R$          4.657,61R$             
4.8 Meia cana de concreto de 600 mm -Fornecimento e instalação m 73,05 SABESP-060305 100,02R$          7.306,46R$             

Sub Total  R$ 136.093,56R$         
5 Escada de acesso entre os terrenos

5.1 Escavação manual em área em solo não rochoso m³ 13,40 SABESP-040113 33,02R$            442,47R$                
5.2 Alvenaria de elevação, blocos de concreto aparente 19X19X39CM m² 17,00 SABESP-120123 124,85R$          2.122,45R$             
5.3 Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto, FCK = 20,0 MPA m³ 1,50 SABESP-081202 506,48R$          759,72R$                
5.4 Serviços de execução vb 1,00 Cotação 4.750,00R$       4.750,00R$             

Sub Total  R$ 8.074,64R$             
6 Iluminação da área

6.1 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40X0,40X0,40 M unid. 8 FDE-09.06.025 173,48R$          1.387,84R$             
6.2 Eletroduto de  PVC - Diâmetro de 3" m 93,04 SABESP-140908 69,31R$            6.448,60R$             
6.3 Eletroduto de  PVC - Diâmetro de 2" m 60,53 SABESP-140906 42,53R$            2.574,34R$             
6.4 Fios elétricos isolação termoplastica 750V - #16,00MM2 - N. 4 m 263,45 SABESP-140608 13,94R$            3.672,49R$             
6.5 Fios elétricos isolação termoplástica 750V - #10,00MM2 - N. 6 m 194,25 SABESP-140606 10,51R$            2.041,57R$             
6.6 IL-50 Luminária vapor metálico 2X250W Com poste de concreto tubular  de 11M (QE) unid. 7 FDE-09.11.026 2.662,28R$       18.635,96R$           
6.7 Serviços de montagem dos eletrotodutos e caixas de passagem vb 1 Cotação 4.625,00R$       4.625,00R$             

Sub Total  R$ 39.385,80R$           
TOTAL 193.446,58R$      

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



Materiais, serviços e equipamentos de bombeamento do poço tubular profundo Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1

1.1
Locação de guindaste de 50 toneladas com operador e mão de obra especializada do operador de para instalação de
equipamento de bombeamento em poço tubular profundo,  PG 06

unid 1 PRAÇA 30.635,00R$          30.635,00R$          

Sub Total  R$ 30.635,00R$          
2  Poço -Fornecimento de Equipamentos e Materiais

2.1 Conjunto motobomba submersa de potência 270 HP/660V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 253 mca unid 1 PRAÇA 125.102,00R$        125.102,00R$        
2.2 Camisa de Sucção p/ equipamento Bomba Submerso 270HP /660V /60Hz/Trifasico unid 1 PRAÇA 3.004,32R$            3.004,32R$            

2.3 Quadro de comando completo com inversor de frequencia com capacidade para acionar equipamento de até  280 HP/660V/60Hz unid 1 PRAÇA R$ 58.767,00 58.767,00R$          

2.4 Cabo de cobre de bitola 1x120 mm2, isolação 3,6/6kV m 960 PRAÇA 90,65R$                 87.024,00R$          
2.5 Cabo bipolar de cobre de bitola 2x25mm², isolação 3,6/6Kv m 270 SABESP-30361 24,96R$                 6.739,20R$            
2.6 Tubulação de diâmetro 8" (200mm)/SCH 40/API 5L GR B/ com rosca tipo Butress nas duas pontas / esp. 8,18mm m 300 201.384 725,00R$               217.500,00R$        
2.7 Luva p/ Rosca Tipo Butress 8" /SCH40 unid 55 PRAÇA 538,82R$               29.635,10R$          
2.8 Tubulação de aço galvanizado de diâmetro 1.1/2" BSP CL Média NBR 5580 m 270 SABESP-30721 42,25R$                 11.407,50R$          
2.9 Luvas de aço galvanizado de diâmetro  1.1/2" unid 45 SABESP-30165 7,28R$                   327,60R$               

Sub Total  R$ 539.506,72R$        
3 Cavalete do poço tubular

3.1 Curvas 90 flangeadas Classe pressão PN 16 unid 3 SABESP-50856 464,66R$               1.393,98R$            
3.2 Válvula de retenção flangeada tipo fechamento rápido classe PN 16 de diâmetro 250mm unid 1 PRAÇA 9.750,00R$            9.750,00R$            
3.3 Registro de gaveta flangeado 250mm unid 2 SABESP-56506 3.151,05R$            6.302,10R$            

3.4
Medidor de vazão eletromagnético de 8", flangeado, com central de leitura, com proteção de surtos e com saída digital para
aquisição de dados.

unid 1 SABESP-31269 12.735,00R$          12.735,00R$          

3.5 Adaptador para a retirada da coluna de tubulação com tampa do poço e com suporte para traçao unid 1 PRAÇA 1.347,50R$            1.347,50R$            
3.6 Tubo em aço ductil de 8 mm, flangeados, com tamanhos diversos m 12 PRAÇA 348,00R$               4.176,00R$            

Sub Total  R$ 35.704,58R$          
4 Caixa de Proteção de Equipamentos

4.1 comp. - 3,0 m, larg. - 1,55 m Profund. - 1,95 m m² 17,75 PINI-2620.8.1.2 62,21R$                 1.103,92R$            
4.2 Tampa em chapa de aço 3,0x1,55 m m2 4,65 CPOS- 240310 959,04R$               4.459,54R$            

Sub Total  R$ 5.563,46R$            
5 Pilar de Sustentação do cavalete

5.1
Pilar de sustentação em concreto armado de 0,55 x 0,55 m com altura de 2,50 m com concreto de FCK 25 MPA, com fundação 
em broca de 3,0 m, com forma e armadura e mão de obra de execução m3 1,7 PINI-COMPOSIÇÃO 1.337,62R$            2.273,95R$            

5.2 Cinta de aço e Pino de amarração de tubulação de Diâm. 250 mm unid 1 PRAÇA 165,00R$               165,00R$               
Sub Total  R$ 2.438,95R$            

6 Pintura
6.1 Pintura de todas as peças em tinta óleo, com material e mão de obra e com o uso de compressor vb 1 Praça 725,00R$               725,00R$               

Sub Total  R$ 725,00R$               
614.573,71R$        TOTAL GERAL

Materiais e serviços

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de instalações elétricas no poço Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1

Cubículo blindado de entrada e medição classe 15KV de uso ao tempo Estrutura auto-suportável em chapa de aço de carbono 12
MSG; Sistema de aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais; Portas frontais
e traseira equipadas com fecho YALE / CREMONA; Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior
da cabine; Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão
dos barramentos; Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias; Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo); Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo);
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns); Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro; Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A; Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x3000x2000mm. Dotado de: Chave Secc. 15kv 400 A: Seca e s/ carga +
Acion./G&V/aux.. 1 NAF (1 Pç); Disjuntor PL-15-C 15KV 630 MVA tipo PVO Beghim/Execução Fixa e Manual c/ Bobina de
Abertura,c/ Contatos aux. 3NA 3 NF, c/ Contador de Operações, Tensão Comando:220V (1 Pç); Trafo de corrente BCS 11 10B20
150 A/5 A 5VA 15 KV/Brasformer (3 Pç); Trafo de Potencial 500VA 13,8KV/220 v Classe 0,6 P75 BSP 12 /Brasformer (2 Pç);
Terminal para TP (8 Pç); Pára-Raios 12 KV polimérico 10 KA (Padrão Schneider) /Balestro (6 Pç); Relé de proteção URPE 7104
Trifásico 220Vca Pextron (1 Pç); Rele de disparo Capacitivo TCC 360Vcc/250Vca Pextron (1 Pç); Rele de supervisão de fase
Trifásico/Siemns/3UG08 40-0AM07 220V (1 Pç); Chave Secc. CR008 IS01011 Blindex (2 Pç); Botão Emerg. CM1 BC11R 1NA1NF
VM sem Retenção/Comander (1 Pç); Sinaleiro Vermelho CM1- SR-06 c/ Redutor 220V-130V/Comander (1 Pç); Sinaleiro Verde CM1-
SR-06 c/ Redutor/ 220V-130V/Comander (1 Pç); Sinaleiro Amarelo CM1-SR-06 c/ Redutor/220V-130V/Comander (1 Pç); S60 3x10A
Curva C 6 KA/400V/ABB (2 Pç); Disjuntor S60 2X10A Curva C 6KA/400V/ABB (1 Pç); Conjunto Base DZ 04 A/TEE (3 Pç); Isolador
tipo pedestal de Epóxi 15KV/G&V (11 Pç); Bucha de Passagem 15KV p/ barra de cobre chata/G&V (6 Pç); Barramento 11/4” x 1/4"
(445 A)/Maurano (40 Kg); Barramento 2” x5/16”/Maurano (4 Kg); Barramento 1” x 3/16” Aterramento/Maurano (4 Kg); Pintura para
barramento/VR (48 Kg); Borne 2,5mm²/Siemens 25 kg); Poste/Siemens (1 Pç); Cabo rígido 25mm² preto(aterramento)/Pirelli (20m);
Fio Rígido 2,5mm VD/Pirelli (20m); Fio Rígido 2,5mm VM/Pirelli (20m); Fio Rígido 2,5mm AZ/Pirelli (20m); Fio Rígido 2,5mm
AM/Pirelli (10m); Cabo Flex 6,0mm² /Pirelli (10m); Cabo Flex 2,5mm²/Pirelli (50m); Cabo Flex 1,5mm² /Pirelli (100m); Terminal TM
25mm² /Crimper (4 Pç); Terminal 6mm² /Crimper (30 Pç); Terminal 2,5mm² /Crimper (150 Pç); Terminal 1,5mm² /Crimper (100 Pç);
Marcador Hellagrip /Hellerman (280 Pç); Canaleta 30x50mm/Reymold (4m); Caneleta30x30mm /Reymold (6m); Espiral de ½
/Hellerman (10m); Lâmpada Incandescente 60 w (4 Pç); Soquete E-27/ VR (4 Pç); Microswitch /Mar-Girius (4 Pç); Plaqueta (PERIGO
DE MORTE) (4 Pç); Plaqueta de Ident. Do Painel /All Collors (1 Pç); Plaqueta em ABS/VR (15 Pç); Parafusos Div./Profix (15 Kg);
Mangueira Corrugada felx 3/4" /Agrometal (5m); Box reto ¾ /Agrometal (5 Pç); Caixa p/ Comando de Chapa 16
300x1100x300mm/VR (1 Pç); Caixa p/ Medição med. 1200x800x260mm/ Chapa 16 c/ fundo de madeira /VR (1 Pç); Caixa Mufla
Trifásica 300x300 Star (2 Pç); Vidro p/ Painel (p/ Medidor) (2 Pç); e Cordoalha de ½  /VR (15 Pç).

Pç 1 PRAÇA 41.265,00R$     41.265,00R$               

2

Cubículo blindado para um transformador de 500 KVA, 660 V de uso ao tempo, estrutura auto-suportável em chapa de aço de
carbono 12 MSG, para fixação pela base através de chumbadores, partes externas em chapa de aço carbono 12 MSG, Sistema de
aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais, Portas frontais e traseira
equipadas com fecho YALE / CREMONA, Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior da cabine,
Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão dos
barramentos, Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias, Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo), Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo),
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns), Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro, Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A, Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x1500x2300mm. Dotado de : Isolador tipo pedestal de Epóxi 15KV M10
Base E Topo /G&V (3 PÇ); Cordoalha ½” /VR (Pç); Parafusos Diversos /Profix (3 kg); Plaquetas ABS /VR (1 Pç); Plaqueta (PERIGO
DE MORTE) /All Collors (1 Pç); Placa de Ident. Em Alumínio /All Collors (1 Pç); e Etiqueta adesiva 5580 verde /Pimaco (1 Pç).

Pç 1 DAEM-2009 56.343,30 56.343,30

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



3

Cubículo blindado para dois tansformadores de 125 e 75 KVA respectivamente, de uso ao tempo Estrutura auto-suportável em
chapa de aço de carbono 12 MSG, para fixação pela base através de chumbadores, partes externas em chapa de aço carbono 12
MSG, Sistema de aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais, Portas frontais
e traseira equipadas com fecho YALE / CREMONA, Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior
da cabine, Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão
dos barramentos, Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias, Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo), Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo),
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns), Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro, Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A, Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x1500x2300mm. Dotado de : Isolador tipo pedestal de Epóxi 15KV M10
Base E Topo /G&V (3 PÇ); Cordoalha ½” /VR (Pç); Parafusos Diversos /Profix (3 kg); Plaquetas ABS /VR (1 Pç); Plaqueta (PERIGO
DE MORTE) /All Collors (1 Pç); Placa de Ident. Em Alumínio /All Collors (1 Pç); e Etiqueta adesiva 5580 verde /Pimaco (1 Pç).

Pç 1 DAEM-2009 48.268,00 48.268,00

4

Cubículo blindado para um QGBT (QuadroGeral de Baixa Tensão,de uso ao tempo Estrutura auto-suportável em chapa de aço de
carbono 12 MSG, para fixação pela base através de chumbadores, partes externas em chapa de aço carbono 12 MSG, Sistema de
aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais, Portas frontais e traseira
equipadas com fecho YALE / CREMONA, Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior da cabine,
Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão dos
barramentos, Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias, Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo), Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo),
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns), Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro, Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A, Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x600x840mm. Dotado de: Chave Secc. S8 3X800A c/ Acion Ext./Beghim
(1 Pç); Isolador 3010 3/8” /Engefuse (3 Pç); Isolador Epóxi 75mm /Engefuse (2 Kg); Barramento 2” x 5/16” (883 A) /Maurano (18
Kg); Barramento 1” x ¼” T /Mauran (1 Kg); Estanho p/ Barramento /Zinco-Rio (19 Pç); Plaquetas em ABS/ V (10 Pç); Porta
documentos metálicos/ VR (1 Pç); Parafusos Div. /Profix (10 Pç); Placa de identificação do painel alum. / All Collors (1 Pç);
Cordoalha ½” /VR (3 Pç); Módulo VRP-2368/VR (1 Pç); Canaleta 30x50mm/Reymold (4 m); Poste circular de concreto 10/600/
Italpostes (1 Pç); Chave Loadbuster – 100 Amp / Balestro (3 Pç); Para-raio polimérico 12 KV – 10 KA / Balestro (3 Pç); Cruzeta de
madeira 9X11X2,40 M (4 Pç); e Cabo singelo com isolação 8,7/15KVA #25mm² /Pirelli (80m).

Pç 1 DAEM-2009 36.254,00 36.254,00

5 Transformador Trifasico 500 kva 13,8-11,4/660-380 a óleo - Testes conforme Norma NBR 5356-1/5 e 5440 Pç 1 Praça 29.520,00R$     29.520,00R$               
6 Transformador Trifasico 125 kva 13,8-11,4/ 440-220  a óleo - Testes conforme Norma NBR 5356-1/5 e 5440 Pç 1 Praça 12.478,00R$     12.478,00R$               
7 Transformador Trifasico 75 kva 13,8-11,4/ 440-220  a óleo - Testes conforme Norma NBR 5356-1/5 e 5440 Pç 1 Praça 5.469,00R$       5.469,00R$                 

8
Painel de comando com Inversor de frequencia de 500 A, 660 V, instalado em painel com chave seccionadora de 550 A, com 
fusíveis de proteção, filtros para harmônicos, proteção e aterramento completo

Pç 1 Praça 35.247,00R$     35.247,00R$               

9
Painel de comando com Inversor de frequencia de 200 A, 440 V, instalado em painel com chave seccionadora de 250 A, com 
fusíveis de proteção, filtros para harmônicos, proteção e aterramento completo

Pç 2 Praça 19.875,00R$     39.750,00R$               

10
Painel de comando com soft starter de 80 A, 220 V, instalado em painel com chave seccionadora de 85 A, com fusíveis de proteção, 
filtros para harmônicos, proteção e aterramento completo

Pç 2 Praça 8.725,00R$       17.450,00R$               

11 Banco de capacitores para correção do fator de potência da bomba do poço e das bombas de recalque Pç 3 Praça 6.478,00R$       19.434,00R$               
12 Base de concreto para Cabine de Força m² 85,32 Praça 66,34R$            5.659,79R$                 
13 Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 1,00 X 1,00 m m 4,8 SABESP-083005 1.012,68R$       4.860,86R$                 
14 Eletroduto de PVC rigido antichama, roscavel,  110 mm m 210 Sinapi 00002683 32,22R$            6.766,20R$                 
15 Mão de Obra de montagem e instalação dos cubículos, e dos eletrodutos unid 1 Praça 36.413,00R$     36.413,00R$               

TOTAL 395.178,15R$             



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de reservatório de passagem Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1 Movimento de Terra
1.1 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 64,00 SABESP-40102 5,62R$                359,68R$            
1.2 Locação e Acompanhamento Topográfico de Obras Localizadas dia 1,00 SABESP-20204 740,07R$            740,07R$            

Sub Total  R$ 1.099,75R$         
2 Muro de Arrimo

2.1 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 27,00 SABESP-40102 5,62R$                151,74R$            

2.2
Muro de arrimo em alvenaria blocos de concreto 19x19x29 grauteado, com baldrame, viga intermediária e no respaldo, com 
acabamento de bloco a vista

m2 32,00 Praça 245,00R$            7.840,00R$         

2.3 Broca de concreto, diâmetro 25 cm m 44,00 SABESP-080203 93,99R$              4.135,56R$         
2.4 Armação em aço CA-50 kg 124,00 SABESP-081002 9,69R$                1.201,56R$         

Sub Total  R$ 13.328,86R$       
3 Base do reservatório

3.1 Concreto estrutural para estruturas não suleitas a contato com água e esgoto, FCK = 25,0 MPA m³ 15,70 SABESP-081203 526,12R$            8.260,08R$         
3.2 Armação em aço CA-50 kg 1.223,00 SABESP-081002 9,69 11.850,87R$       
3.3 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 33,00 SABESP-40102 5,62R$                185,46R$            

Sub Total  R$ 20.296,41R$       
4 Reservatório apoiado em aço

4.1

Reservatório em chapas de aço, com diâmetro de 8,0 metros, com altura de 5,0 metros com escada tipo marinheiro do lado externo, 
com proteção de acesso. Escada interna tipo comum, com marcador de volume com boia em aço e contrapeso externo, acionado por 
fio de aço e guia dupla de aço. Fundo em chapas de aço dimensionadas para o volume específico, com sobrecobertura nas 
emendas, com ensaio de raio x nas emendas. Teto com chapas metálicas com longarinas de reforço, respiro de gases no topo do 
teto e guarda corpo em tubos de aço no bocal de abertura. Saída de tubos de 250 mm flangeado, saída de 150 mm flangeada, 
entrada de 200 mm frangeada com curva para amortecimento do jato de entrada

unid. 1 Praça 230.000,00R$     230.000,00R$     

Sub Total  R$ 230.000,00R$     
TOTAL 264.725,02R$     

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



Fornecimento de Materiais, e serviços do equipamento de bombeamento para o sistema de recalque entre o poço e o

Maracá Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1 Transporte e Mobilização de Equipamento

1.1
Locação de munch de 12 toneladas e Mão de Obra especializada para instalação de equipamento de bombeamento em sistema de
recalque

unid 1 PRAÇA 12.430,00R$       12.430,00R$       

12.430,00R$       
2 Sistema de recalque

2.1 Conjunto motobomba submerso de potência 200 HP/660V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 50 m.c.a pç 2 PRAÇA 47.607,84R$       95.215,68R$       
2.2 Booster de instalação para o equipamento 200 HP/660 V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 50 m.c.a pç 2 PRAÇA R$ 2.205,07 4.410,14R$         
2.3 Quadro de comando com inversor de frequência para o equipamento 200 HP/660 V/ vazão 200 m3/h e AMT de 50 m.c.a pç 2 PRAÇA R$ 47.792,83 95.585,66R$       
2.4 CURVA FOFO COM FLANGES PN10/16 - 90º - DN = 200 MM (28,00 KG) pç 2 SABESP-50856 445,68R$            891,36R$            
2.5 CURVA FOFO COM FLANGES PN10/16 - 90º - DN = 150 MM (18,00 KG) pç 3 SABESP-50855 330,98R$            992,94R$            
2.6 Válvula de retenção flangeada tipo portinhola classe PN 16 de diâmetro 150mm pç 1 PRAÇA 2.150,40R$         2.150,40R$         
2.7 TÊ FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 200 X 200 MM (47,00 KG) pç 1 SABESP-52815 1.163,20R$         1.163,20R$         
2.8 TÊ FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 150 X 150 MM (32,00 KG) pç 2 SABESP-52810 552,84R$            1.105,68R$         
2.9 VÁLV.GAVETA FOFO MÉTR.CHATA C/BJE P/TUBO FOFO, CABEÇ., CUNHA BORR., PN16, 200 MM(65,00 KG) NBR14.968 pç 2 SABESP-56505 2.052,60R$         4.105,20R$         

2.10 VÁLV.GAVETA FOFO MÉTR.CHATA C/BJE P/TUBO FOFO, CABEÇ., CUNHA BORR., PN16, 150 MM(34,00 KG) NBR14.968 pç 2 SABESP-56504 1.243,60R$         2.487,20R$         
2.11 TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 150 MM - L = 1.000 MM (42,00 KG) pç 1 SABESP-54123 986,98R$            986,98R$            
2.12 TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 150 MM - L = 5.000 MM (146,00 KG) pç 1 SABESP-54131 1.837,50R$         1.837,50R$         
2.13 TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 200 MM - L = 1.000 MM (54,80 KG) pç 1 SABESP-54134 1.129,61R$         1.129,61R$         
2.14 CABO ELÉTRICO (TIPO CHATO) 3 X 120 MM2 m 300 SABESP-43508 149,29R$            44.787,00R$       
2.15 Base em concreto armado com berços de apios as peças vb 1 Praça 1.425,78R$         1.425,78R$         
2.16 Serviços de montagem e instalação uni. 1 PRAÇA 4.258,00R$         4.258,00R$         

Sub Total  R$ 262.532,33R$     
274.962,33R$     

Custo (R$)

TOTAL GERAL

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de sala de paineis, laboratório e sala de operação. Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1 Locação de obra com gabarito de madeira m² 45,50 CPOS 21002 6,42R$           292,11R$         
Sub Total  R$ 292,11R$         

2 Fundação e Estruturas
2.1 Broca em concreto armado Diâm 0,30m concreto 20 Mpa (in loco) m 36,00 SABESP-80204 108,97R$       3.922,92R$      
2.2 Escavação manual de valas, profundidade de até 2,0m m³ 2,50 SABESP-040205 46,48R$         116,01R$         
2.3 Apiloamento de fundo de valas com maço de 30,0kg m² 8,32 PINI-2315.8.8.2 14,95R$         124,40R$         
2.4 Concreto armado Fck=20,0Mpa p/ baldrame e blocos e concreto, incl. forma e lançamento m³ 3,22 PINI-COMPOSIÇÃO 915,92R$       2.945,58R$      

2.5
Alvenaria de embasamento com tijolos de barro maciços 5x10x20cm, e=20cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8 m³ 2,50 CPOS - 140102 325,49R$       812,42R$         

2.6 Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor pret m² 15,60 CPOS - 321603 24,17R$         377,05R$         
2.7 Concreto armado fck 20,0 mpa para pilares, incl, forma e lançamento m³ 1,30 PINI-COMPOSIÇÃO 1.276,82R$    1.654,76R$      
2.8 Concreto armado fck 20,0 mpa para viga de respaldo, incl, forma e lançamento m³ 1,95 PINI-COMPOSIÇÃO 1.276,82R$    2.489,80R$      
2.9 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,39 CPOS - 142001 905,88R$       353,29R$         

2.10 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 20 cm m² 33,00 CPOS - 130106 98,92R$         3.264,36R$      
Sub Total  R$ 16.060,59R$    

3 Alvenaria de Fechamento
3.1 Parede externa (Blocos19x19x39cm) m² 40,17 SABESP-120114 100,04R$       4.018,61R$      
3.2 Parede interna (Blocos19x19x39cm) m² 16,52 SABESP-120114 100,04R$       1.652,66R$      

Sub Total  R$ 5.671,27R$      
4 Piso

4.1 Lastro de contrapiso de concreto não estrutural, sarrafeado, e=6,0cm m³ 1,71 CPOS - 170104 387,98R$       662,40R$         
4.2 Calçada externa em piso de concreto desempenado c/ requadro e=6,0cm m² 12,50 PINI-COMPOSIÇÃO 29,74R$         371,70R$         

4.3
Piso cerâmico branco ref. 43903, marca Porto Ferreira ou equivalente, medindo 42x42cm, pei-5, com base  de barro branco inclusive 
rejunte na cor cinza outono

m² 1,71 CPOS-180618 45,09R$         76,98R$           

4.4 Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, com 8 cm, inclusive rejunt m² 21,40 CPOS-180620 8,21R$           175,69R$         
4.5 Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 5,80 CPOS-190106 78,09R$         452,92R$         

Sub Total  R$ 1.739,69R$      
5 Revestimento e Tratamento Interno 

5.1 Chapisco1:4 cimento e areia esp 0,5 cm m² 73,21 SABESP-130102 10,48R$         767,24R$         
5.2 Emboço 1:4 cimento e areia esp 2,0 cm m² 73,21 SABESP-130103 34,37R$         2.516,23R$      
5.3 Chapisco 1:3 cimento e areia esp 0,5 cm (teto) m² 33,00 PINI 9705.8.12.3 6,58R$           217,26R$         
5.4 Emboço 1:4 cimento e areia esp 1,5 cm (teto) m² 33,00 PINI 9705.8.2.22 22,73R$         750,17R$         
5.5 Azulejo branco 1A (15X15)cm fixado c/ nata de cimento e rejunte branco m² 18,90 PINI 9706.8.1.6 28,62R$         540,97R$         

Sub Total  R$ 4.791,87R$      
6 Portas

6.1 (P01) 2fls porta em chapa de aço esp minima 20 mm (1,10x2,10) m² 2,31 CPOS 240201 583,49R$       1.347,86R$      
6.2 (P02) 2fls porta Tipo corta fogo em chapa de aço (2,50x2,10) unid 1,00 CPOS 240238 620,52R$       620,52R$         
6.3 (P03) 1fl porta em chapa de aço esp minima 20 mm (1,30x2,10) m² 2,73 CPOS 240201 583,49R$       1.592,93R$      
6.4 (P04) 1fl porta em chapa Tipo corta Fogo em chapa de aço(0,90x2,10) unid 1,00 CPOS 240238 620,52R$       620,52R$         

Sub Total  R$ 4.181,83R$      
7 Janelas

7.1 (J01) janela em chapa de aço (2,0x0,80) unid 6,40 SABESP-120404 707,26R$       4.526,46R$      
7.2 (J02) janela em chapa de aço (0,80x1,20) unid 1,92 SABESP-120404 424,36R$       814,77R$         

Sub Total  R$ 5.341,23R$      
8 Vidro 

8.1 Vidro Transparente 4 mm m² 8,32 SABESP-120612 95,67R$         795,97R$         
Sub Total  R$ 795,97R$         

Custo (R$)
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9 Cobertura
9.1 Telha Fibro Cimento Canalete 49 m² 48,82 SABESP-20521 102,60R$       5.008,93R$      
9.2 Estrutura de Madeira para telhado m² 48,82 SABESP-210909 73,29R$         3.578,02R$      

Sub Total  R$ 8.586,95R$      
10 Pintura

10.1 Pintura externa em verniz acrilico incolor m² 69,00 CPOS 330371 14,06R$         970,14R$         
10.2 Pintura Interna fundo selador PVA 1 demão m² 33,81 PINI-9115.8.12.1 5,55R$           187,80R$         
10.3 Pintura Interna Latex PVC - 2 demão m² 23,31 PINI-9115.8.12.1 11,11R$         258,95R$         
10.4 Pintura de Esquadrias esmalte sintético acetinado m² 24,36 PINI-9115.8.9.12 10,22R$         248,87R$         

Sub Total  R$ 1.665,76R$      
11 Hidráulica

11.1 Tubo de pvc soldável ø-3/4" com conexões m 10,00 CPOS-460102 19,47R$         194,70R$         
11.2 Tubo de pvc soldável ø-1" com conexões m 10,00 CPOS-460104 29,37R$         293,70R$         
11.3 Torneira bóia ø-3/4" unid 1,00 CPOS-480501 43,83R$         43,83R$           
11.4 Registro de gaveta bruto ø-3/4" unid 2,00 CPOS-470102 37,68R$         75,36R$           
11.5 Registro de gaveta com canopla ø-3/4" unid 1,00 CPOS-470202 66,24R$         66,24R$           
11.6 Assento sanitário plástico branco adulto unid 1,00 CPOS-442028 21,02R$         21,02R$           
11.7 Tubo de descarga ponta azul unid 1,00 PRAÇA 9,51R$           9,51R$             
11.8 Ligação cromada para vaso com canopla unid 1,00 CPOS-442012 65,19R$         65,19R$           
11.9 Parafuso cromado para fixação de vaso com bucha de nylon  par 2,00 PRAÇA 21,01R$         42,02R$           

11.10 Válvula de metal cromado com unho para lavatório unid 1,00 CPOS-442062 26,35R$         26,35R$           
11.11 Sifão plástico universal unid 1,00 CPOS-442001 16,96R$         16,96R$           
11.12 Engate flexível 30cm unid 1,00 CPOS-442011 6,75R$           6,75R$             
11.13 Torneira para lavatório de metal cromado unid 1,00 CPOS-440346 33,35R$         33,35R$           
11.14 Porta papel higiênico de louça branca de embutir unid 1,00 CPOS-440308 28,59R$         28,59R$           
11.15 Saboneteira de louça branca de embutir unid 1,00 CPOS-440304 26,28R$         26,28R$           
11.16 Porta toalha de papel em chapa esmaltada branca unid 1,00 CPOS-440303 37,58R$         37,58R$           
11.17 Reservatório de água 1000L unid 1,00 SABESP-140421 425,22R$       425,22R$         
11.18 Lavatório em louça Branca, sem coluna unid 1,00 CPOS-440110 81,80R$         81,80R$           
11.19 Vaso sanitário sifonado em louça branca unid 1,00 SABESP-140422 220,48R$       220,48R$         
11.20 Caixa de descarga plastica externa c/ capacid. 9L co tubo de descarga e enga unid 1,00 SABESP-140406 102,43R$       102,43R$         
11.21 Caixa sifonada PVC 150X150X50mm c/grelha redonda branca unid 1,00 SABESP-140401 33,61R$         33,61R$           

Sub Total  R$ 1.850,97R$      
12 Elétrica

12.1
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir p/ 12 disjuntores termomagnéticos monopolares s/ dispositivo de chave
geral, sem barramentos fases e com barramento neutro

unid 1,00 CPOS- 370313 173,87R$       173,87R$         

12.2 Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) de 10 a 30 A  e 20 V unid 3,00 CPOS- 371360 14,42R$         43,26R$           
12.3 Ponto de tomada (caixa, eletroduto,fios e tomada unid 4,00 SINAPI-74054-2 94,20R$         376,78R$         
12.4 Ponto de chuveiro elétrico com caixa, eletroduto e fio unid 1,00 SINAPI-74114-1 87,07R$         87,07R$           
12.5 Ponto de luz ( caixa, eletroduto, fios e interruptor unid 5,00 SINAPI-74054-1 109,91R$       549,57R$         

Sub Total  R$ 1.230,55R$      
13 Limpeza Final da Obra m² 345,00 SABESP-481301 6,20R$           2.139,00R$      

Sub Total  R$ 2.139,00R$      
54.347,79R$    



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a instalão de torres de resfriamento Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1 TORRE DE RESFRIAMENTO

1.1
Torre de resfriamento com capacidade de 100 m3/h, com de redução de 20 graus, com acionamento de tiragem mecânica 
induzida com fluxo ascendente, pç 2 PRAÇA 55.724,00R$     111.448,00R$     

1.2 Curvas 90 flangeadas Classe pressão PN 16 unid 7 SABESP-50856 464,66R$          3.252,62R$         
1.3 Tê (FL/FL/FL)/PN16/DIÂM.= 250X250X250 mm flangeado unid 4 SABESP-52820 1.406,16R$       5.624,64R$         
1.4 Registro de gaveta flangeado 250mm unid 6 SABESP-56506 847,25R$          5.083,50R$         
1.5 Tubulação de 250 mm ferro dúctil, com flanges, em segmentos a serem definidos na instalação m 75 SABESP-54704 281,08R$          21.081,00R$       
1.6 Adaptador flangeado de 250 x 200 mm unid 4 PRAÇA 467,50R$          1.870,00R$         
1.7 Mão de obra para montagem e equipamentos vb 1 PRAÇA 23.451,00R$     23.451,00R$       

Sub Total  R$ 171.810,76R$     

Custo (R$)
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Página 1 de 1

Materiais e serviços para a execução de infraestrutura na área do poço tubular profundo
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total

1 Canteiro de Obras
1.1 Locação de container mês 2,00
1.2 Placa de indentificação de obra m² 5,00

Sub Total  R$ -R$
2 Serviços Topograficos

2.1 Locação e Acompanhamento Topográfico de Obras Localizadas dia 1,00
Sub Total  R$ R$ 0,00

3 Movimento de Terra - Acerto dos Terrenos
3.1 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 385,00
3.2 Aterro compactado com controle do GC igual ou Maior que 95% PN m³ 125,00
3.3 Transporte de Material escavado até 10 Km m³xKm 341,00
3.4 Carga e Descarga de Solo m³ 178,00
3.5 Espalhamento da terra vegetal m² 35,00

-R$
4 Urbanização

4.1 Fechamento de Área em muro de blocos de concreto, com h = 2,35 m, acabamento com chapisco fino, com sapata m 160,00
4.2 Portão de acesso em tubos e tela galvanizada de 2" m² 24,00
4.3 Fornecimento e mão de obra para plantio de grama em placa tipo Esmeralda em talude m² 344,41
4.4 Fornecimento e mão de obra para plantio de grama em placa tipo Esmeralda m² 924,15
4.5 Fornecimento e mão de obra para o plantio de arvores de espécies definidas unid. 33,00
4.6 Construção de Sarjetas m³ 8,05
4.7 Sub base em brita ou macadame hidraulico m³ 30,42
4.8 Meia cana de concreto de 600 mm -Fornecimento e instalação m 73,05

-R$
5 Escada de acesso entre os terrenos

5.1 Escavação manual em área em solo não rochoso m³ 13,40
5.2 Alvenaria de elevação, blocos de concreto aparente 19X19X39CM m² 17,00
5.3 Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto, FCK = 20,0 MPA m³ 1,50
5.4 Serviços de execução vb 1,00

-R$
6 Iluminação da área

6.1 Caixa de passagem em alvenaria de 0,40X0,40X0,40 M unid. 8
6.2 Eletroduto de  PVC - Diâmetro de 3" m 93,04
6.3 Eletroduto de  PVC - Diâmetro de 2" m 60,53
6.4 Fios elétricos isolação termoplastica 750V - #16,00MM2 - N. 4 m 263,45
6.5 Fios elétricos isolação termoplástica 750V - #10,00MM2 - N. 6 m 194,25
6.6 IL-50 Luminária vapor metálico 2X250W Com poste de concreto tubular  de 11M (QE) unid. 7
6.7 Serviços de montagem dos eletrotodutos e caixas de passagem vb 1

-R$
-R$

Custo (R$)
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Materiais, serviços e equipamentos de bombeamento do poço tubular profundo
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total

1

1.1
Locação de guindaste de 50 toneladas com operador e mão de obra especializada do operador de para instalação de
equipamento de bombeamento em poço tubular profundo,  PG 06

unid 1

-R$                     
2  Poço -Fornecimento de Equipamentos e Materiais

2.1 Conjunto motobomba submersa de potência 270 HP/660V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 253 mca unid 1
2.2 Camisa de Sucção p/ equipamento Bomba Submerso 270HP /660V /60Hz/Trifasico unid 1

2.3 Quadro de comando completo com inversor de frequencia com capacidade para acionar equipamento de até  280 HP/660V/60Hz unid 1

2.4 Cabo de cobre de bitola 1x120 mm2, isolação 3,6/6kV m 960
2.5 Cabo bipolar de cobre de bitola 2x25mm², isolação 3,6/6Kv m 270
2.6 Tubulação de diâmetro 8" (200mm)/SCH 40/API 5L GR B/ com rosca tipo Butress nas duas pontas / esp. 8,18mm m 300
2.7 Luva p/ Rosca Tipo Butress 8" /SCH40 unid 55
2.8 Tubulação de aço galvanizado de diâmetro 1.1/2" BSP CL Média NBR 5580 m 270
2.9 Luvas de aço galvanizado de diâmetro  1.1/2" unid 45

-R$                     
3 Cavalete do poço tubular

3.1 Curvas 90 flangeadas Classe pressão PN 16 unid 3
3.2 Válvula de retenção flangeada tipo fechamento rápido classe PN 16 de diâmetro 250mm unid 1
3.3 Registro de gaveta flangeado 250mm unid 2

3.4
Medidor de vazão eletromagnético de 8", flangeado, com central de leitura, com proteção de surtos e com saída digital para
aquisição de dados.

unid 1

3.5 Adaptador para a retirada da coluna de tubulação com tampa do poço e com suporte para traçao unid 1
3.6 Tubo em aço ductil de 8 mm, flangeados, com tamanhos diversos m 12

-R$                     
4 Caixa de Proteção de Equipamentos

4.1 comp. - 3,0 m, larg. - 1,55 m Profund. - 1,95 m m² 17,75
4.2 Tampa em chapa de aço 3,0x1,55 m m2 4,65

-R$                     
5 Pilar de Sustentação do cavalete

5.1
Pilar de sustentação em concreto armado de 0,55 x 0,55 m com altura de 2,50 m com concreto de FCK 25 MPA, com fundação 
em broca de 3,0 m, com forma e armadura e mão de obra de execução m3 1,7

5.2 Cinta de aço e Pino de amarração de tubulação de Diâm. 250 mm unid 1
-R$                     

6 Pintura
6.1 Pintura de todas as peças em tinta óleo, com material e mão de obra e com o uso de compressor vb 1

-R$                     
-R$                     TOTAL GERAL

Materiais e serviços

Custo (R$)
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Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de instalações elétricas no poço
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total

1

Cubículo blindado de entrada e medição classe 15KV de uso ao tempo Estrutura auto-suportável em chapa de aço de carbono 12
MSG; Sistema de aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais; Portas frontais
e traseira equipadas com fecho YALE / CREMONA; Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior
da cabine; Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão
dos barramentos; Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias; Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo); Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo);
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns); Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro; Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A; Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x3000x2000mm. Dotado de: Chave Secc. 15kv 400 A: Seca e s/ carga +
Acion./G&V/aux.. 1 NAF (1 Pç); Disjuntor PL-15-C 15KV 630 MVA tipo PVO Beghim/Execução Fixa e Manual c/ Bobina de
Abertura,c/ Contatos aux. 3NA 3 NF, c/ Contador de Operações, Tensão Comando:220V (1 Pç); Trafo de corrente BCS 11 10B20
150 A/5 A 5VA 15 KV/Brasformer (3 Pç); Trafo de Potencial 500VA 13,8KV/220 v Classe 0,6 P75 BSP 12 /Brasformer (2 Pç);
Terminal para TP (8 Pç); Pára-Raios 12 KV polimérico 10 KA (Padrão Schneider) /Balestro (6 Pç); Relé de proteção URPE 7104
Trifásico 220Vca Pextron (1 Pç); Rele de disparo Capacitivo TCC 360Vcc/250Vca Pextron (1 Pç); Rele de supervisão de fase
Trifásico/Siemns/3UG08 40-0AM07 220V (1 Pç); Chave Secc. CR008 IS01011 Blindex (2 Pç); Botão Emerg. CM1 BC11R 1NA1NF
VM sem Retenção/Comander (1 Pç); Sinaleiro Vermelho CM1- SR-06 c/ Redutor 220V-130V/Comander (1 Pç); Sinaleiro Verde CM1-
SR-06 c/ Redutor/ 220V-130V/Comander (1 Pç); Sinaleiro Amarelo CM1-SR-06 c/ Redutor/220V-130V/Comander (1 Pç); S60 3x10A
Curva C 6 KA/400V/ABB (2 Pç); Disjuntor S60 2X10A Curva C 6KA/400V/ABB (1 Pç); Conjunto Base DZ 04 A/TEE (3 Pç); Isolador
tipo pedestal de Epóxi 15KV/G&V (11 Pç); Bucha de Passagem 15KV p/ barra de cobre chata/G&V (6 Pç); Barramento 11/4” x 1/4"
(445 A)/Maurano (40 Kg); Barramento 2” x5/16”/Maurano (4 Kg); Barramento 1” x 3/16” Aterramento/Maurano (4 Kg); Pintura para
barramento/VR (48 Kg); Borne 2,5mm²/Siemens 25 kg); Poste/Siemens (1 Pç); Cabo rígido 25mm² preto(aterramento)/Pirelli (20m);
Fio Rígido 2,5mm VD/Pirelli (20m); Fio Rígido 2,5mm VM/Pirelli (20m); Fio Rígido 2,5mm AZ/Pirelli (20m); Fio Rígido 2,5mm
AM/Pirelli (10m); Cabo Flex 6,0mm² /Pirelli (10m); Cabo Flex 2,5mm²/Pirelli (50m); Cabo Flex 1,5mm² /Pirelli (100m); Terminal TM
25mm² /Crimper (4 Pç); Terminal 6mm² /Crimper (30 Pç); Terminal 2,5mm² /Crimper (150 Pç); Terminal 1,5mm² /Crimper (100 Pç);
Marcador Hellagrip /Hellerman (280 Pç); Canaleta 30x50mm/Reymold (4m); Caneleta30x30mm /Reymold (6m); Espiral de ½
/Hellerman (10m); Lâmpada Incandescente 60 w (4 Pç); Soquete E-27/ VR (4 Pç); Microswitch /Mar-Girius (4 Pç); Plaqueta (PERIGO
DE MORTE) (4 Pç); Plaqueta de Ident. Do Painel /All Collors (1 Pç); Plaqueta em ABS/VR (15 Pç); Parafusos Div./Profix (15 Kg);
Mangueira Corrugada felx 3/4" /Agrometal (5m); Box reto ¾ /Agrometal (5 Pç); Caixa p/ Comando de Chapa 16
300x1100x300mm/VR (1 Pç); Caixa p/ Medição med. 1200x800x260mm/ Chapa 16 c/ fundo de madeira /VR (1 Pç); Caixa Mufla
Trifásica 300x300 Star (2 Pç); Vidro p/ Painel (p/ Medidor) (2 Pç); e Cordoalha de ½  /VR (15 Pç).

Pç 1

2

Cubículo blindado para um transformador de 500 KVA, 660 V de uso ao tempo, estrutura auto-suportável em chapa de aço de
carbono 12 MSG, para fixação pela base através de chumbadores, partes externas em chapa de aço carbono 12 MSG, Sistema de
aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais, Portas frontais e traseira
equipadas com fecho YALE / CREMONA, Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior da cabine,
Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão dos
barramentos, Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias, Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo), Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo),
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns), Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro, Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A, Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x1500x2300mm. Dotado de : Isolador tipo pedestal de Epóxi 15KV M10
Base E Topo /G&V (3 PÇ); Cordoalha ½” /VR (Pç); Parafusos Diversos /Profix (3 kg); Plaquetas ABS /VR (1 Pç); Plaqueta (PERIGO
DE MORTE) /All Collors (1 Pç); Placa de Ident. Em Alumínio /All Collors (1 Pç); e Etiqueta adesiva 5580 verde /Pimaco (1 Pç).

Pç 1 56.343,30 56.343,30

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



3

Cubículo blindado para dois tansformadores de 125 e 75 KVA respectivamente, de uso ao tempo Estrutura auto-suportável em

chapa de aço de carbono 12 MSG, para fixação pela base através de chumbadores, partes externas em chapa de aço carbono 12

MSG, Sistema de aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais, Portas frontais

e traseira equipadas com fecho YALE / CREMONA, Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior

da cabine, Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão

dos barramentos, Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias, Grau de proteção IP 40 (instalação ao

tempo), Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo),

Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy

eletrostático (60 microns), Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro, Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –

acessibilidade tipo A, Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:

12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x1500x2300mm. Dotado de : Isolador tipo pedestal de Epóxi 15KV M10

Base E Topo /G&V (3 PÇ); Cordoalha ½” /VR (Pç); Parafusos Diversos /Profix (3 kg); Plaquetas ABS /VR (1 Pç); Plaqueta (PERIGO

DE MORTE) /All Collors (1 Pç); Placa de Ident. Em Alumínio /All Collors (1 Pç); e Etiqueta adesiva 5580 verde /Pimaco (1 Pç).

Pç 1 48.268,00 48.268,00

4

Cubículo blindado para um QGBT (QuadroGeral de Baixa Tensão,de uso ao tempo Estrutura auto-suportável em chapa de aço de
carbono 12 MSG, para fixação pela base através de chumbadores, partes externas em chapa de aço carbono 12 MSG, Sistema de
aterramento completo dos cubículos, Cobertura com inclinação para escoamento de águas pluviais, Portas frontais e traseira
equipadas com fecho YALE / CREMONA, Grades de proteção executadas em malha 1/2" nos vãos de acesso ao interior da cabine,
Isoladores em epoxy garantindo resistência aos esforços mecânicos oriundos de corrente de defeito em toda a extensão dos
barramentos, Dispositivos para lacres dispostos conforme normas das concessionárias, Grau de proteção IP 40 (instalação ao
tempo), Iluminação incandescente auto-alimentada comandada por interruptor na face frontal da cabine (modelos ao tempo),
Barramentos em cobre dimensionados e pintados conforme NBR 6979, Aplicação de pintura de acabamento em pó epoxy
eletrostático (60 microns), Cor de acabamento padrão MUNSELL N6, 5 – cinza claro, Classe de serviço: (conforme NBR-6979) –
acessibilidade tipo A, Classe de isolação: NBI 95 KV (Nominal 17,5 kV), Tensão máxima de operação: 13,8 kV, Corrente nominal de:
12,5kA e Nível de curto-circuito: 12,5 kA, Armário med.2300x600x840mm. Dotado de: Chave Secc. S8 3X800A c/ Acion Ext./Beghim
(1 Pç); Isolador 3010 3/8” /Engefuse (3 Pç); Isolador Epóxi 75mm /Engefuse (2 Kg); Barramento 2” x 5/16” (883 A) /Maurano (18
Kg); Barramento 1” x ¼” T /Mauran (1 Kg); Estanho p/ Barramento /Zinco-Rio (19 Pç); Plaquetas em ABS/ V (10 Pç); Porta
documentos metálicos/ VR (1 Pç); Parafusos Div. /Profix (10 Pç); Placa de identificação do painel alum. / All Collors (1 Pç);
Cordoalha ½” /VR (3 Pç); Módulo VRP-2368/VR (1 Pç); Canaleta 30x50mm/Reymold (4 m); Poste circular de concreto 10/600/
Italpostes (1 Pç); Chave Loadbuster – 100 Amp / Balestro (3 Pç); Para-raio polimérico 12 KV – 10 KA / Balestro (3 Pç); Cruzeta de
madeira 9X11X2,40 M (4 Pç); e Cabo singelo com isolação 8,7/15KVA #25mm² /Pirelli (80m).

Pç 1

5 Transformador Trifasico 500 kva 13,8-11,4/660-380 a óleo - Testes conforme Norma NBR 5356-1/5 e 5440 Pç 1
6 Transformador Trifasico 125 kva 13,8-11,4/ 440-220  a óleo - Testes conforme Norma NBR 5356-1/5 e 5440 Pç 1
7 Transformador Trifasico 75 kva 13,8-11,4/ 440-220  a óleo - Testes conforme Norma NBR 5356-1/5 e 5440 Pç 1

8
Painel de comando com Inversor de frequencia de 500 A, 660 V, instalado em painel com chave seccionadora de 550 A, com 
fusíveis de proteção, filtros para harmônicos, proteção e aterramento completo

Pç 1

9
Painel de comando com Inversor de frequencia de 200 A, 440 V, instalado em painel com chave seccionadora de 250 A, com 
fusíveis de proteção, filtros para harmônicos, proteção e aterramento completo

Pç 2

10
Painel de comando com soft starter de 80 A, 220 V, instalado em painel com chave seccionadora de 85 A, com fusíveis de proteção, 
filtros para harmônicos, proteção e aterramento completo

Pç 2

11 Banco de capacitores para correção do fator de potência da bomba do poço e das bombas de recalque Pç 3
12 Base de concreto para Cabine de Força m² 85,32
13 Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo - 1,00 X 1,00 m m 4,8
14 Eletroduto de PVC rigido antichama, roscavel,  110 mm m 210
15 Mão de Obra de montagem e instalação dos cubículos, e dos eletrodutos unid 1



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de reservatório de passagem
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total

1 Movimento de Terra
1.1 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 64,00
1.2 Locação e Acompanhamento Topográfico de Obras Localizadas dia 1,00

-R$                  
2 Muro de Arrimo

2.1 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 27,00

2.2
Muro de arrimo em alvenaria blocos de concreto 19x19x29 grauteado, com baldrame, viga intermediária e no respaldo, com 
acabamento de bloco a vista

m2 32,00

2.3 Broca de concreto, diâmetro 25 cm m 44,00
2.4 Armação em aço CA-50 kg 124,00

3 Base do reservatório
3.1 Concreto estrutural para estruturas não suleitas a contato com água e esgoto, FCK = 25,0 MPA m³ 15,70
3.2 Armação em aço CA-50 kg 1.223,00
3.3 Escavação de áreas mecanizada exceto rochas m³ 33,00

-R$                  
4 Reservatório apoiado em aço

4.1

Reservatório em chapas de aço, com diâmetro de 8,0 metros, com altura de 5,0 metros com escada tipo marinheiro do lado externo, 
com proteção de acesso. Escada interna tipo comum, com marcador de volume com boia em aço e contrapeso externo, acionado por 
fio de aço e guia dupla de aço. Fundo em chapas de aço dimensionadas para o volume específico, com sobrecobertura nas 
emendas, com ensaio de raio x nas emendas. Teto com chapas metálicas com longarinas de reforço, respiro de gases no topo do 
teto e guarda corpo em tubos de aço no bocal de abertura. Saída de tubos de 250 mm flangeado, saída de 150 mm flangeada, 
entrada de 200 mm frangeada com curva para amortecimento do jato de entrada

unid. 1

-R$                  

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



Fornecimento de Materiais, e serviços do equipamento de bombeamento para o sistema de recalque entre o poço e o

Maracá Data- 08/2016
Item Descrição Uni. Quant Código Fonte Unitário  Total

1 Transporte e Mobilização de Equipamento

1.1
Locação de munch de 12 toneladas e Mão de Obra especializada para instalação de equipamento de bombeamento em sistema de
recalque

unid 1 PRAÇA

-R$                  
2 Sistema de recalque

2.1 Conjunto motobomba submerso de potência 200 HP/660V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 50 m.c.a pç 2 PRAÇA
2.2 Booster de instalação para o equipamento 200 HP/660 V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 50 m.c.a pç 2 PRAÇA
2.3 Quadro de comando com inversor de frequência para o equipamento 200 HP/660 V/ vazão 200 m3/h e AMT de 50 m.c.a pç 2 PRAÇA
2.4 CURVA FOFO COM FLANGES PN10/16 - 90º - DN = 200 MM (28,00 KG) pç 2 SABESP-50856
2.5 CURVA FOFO COM FLANGES PN10/16 - 90º - DN = 150 MM (18,00 KG) pç 3 SABESP-50855
2.6 Válvula de retenção flangeada tipo portinhola classe PN 16 de diâmetro 150mm pç 1 PRAÇA
2.7 TÊ FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 200 X 200 MM (47,00 KG) pç 1 SABESP-52815
2.8 TÊ FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 150 X 150 MM (32,00 KG) pç 2 SABESP-52810
2.9 VÁLV.GAVETA FOFO MÉTR.CHATA C/BJE P/TUBO FOFO, CABEÇ., CUNHA BORR., PN16, 200 MM(65,00 KG) NBR14.968 pç 2 SABESP-56505

2.10 VÁLV.GAVETA FOFO MÉTR.CHATA C/BJE P/TUBO FOFO, CABEÇ., CUNHA BORR., PN16, 150 MM(34,00 KG) NBR14.968 pç 2 SABESP-56504
2.11 TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 150 MM - L = 1.000 MM (42,00 KG) pç 1 SABESP-54123
2.12 TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 150 MM - L = 5.000 MM (146,00 KG) pç 1 SABESP-54131
2.13 TUBO FOFO COM FLANGES - PN10/16 - DN = 200 MM - L = 1.000 MM (54,80 KG) pç 1 SABESP-54134
2.14 CABO ELÉTRICO (TIPO CHATO) 3 X 120 MM2 m 300 SABESP-43508
2.15 Base em concreto armado com berços de apios as peças vb 1 Praça
2.16 Serviços de montagem e instalação uni. 1 PRAÇA

Sub Total  R$
-R$                  

Custo (R$)

TOTAL GERAL

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de sala de paineis, laboratório e sala de operação.
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total

1 Locação de obra com gabarito de madeira m² 45,50
-R$               

2 Fundação e Estruturas
2.1 Broca em concreto armado Diâm 0,30m concreto 20 Mpa (in loco) m 36,00
2.2 Escavação manual de valas, profundidade de até 2,0m m³ 2,50
2.3 Apiloamento de fundo de valas com maço de 30,0kg m² 8,32
2.4 Concreto armado Fck=20,0Mpa p/ baldrame e blocos e concreto, incl. forma e lançamento m³ 3,22

2.5
Alvenaria de embasamento com tijolos de barro maciços 5x10x20cm, e=20cm, com argamassa mista de cal hidratada traço 1:2:8 m³ 2,50

2.6 Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta m² 15,60
2.7 Concreto armado fck 20,0 mpa para pilares, incl, forma e lançamento m³ 1,30
2.8 Concreto armado fck 20,0 mpa para viga de respaldo, incl, forma e lançamento m³ 1,95
2.9 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,39

2.10 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota, beta 20 cm m² 33,00
-R$               

3 Alvenaria de Fechamento
3.1 Parede externa (Blocos19x19x39cm) m² 40,17
3.2 Parede interna (Blocos19x19x39cm) m² 16,52

-R$               
4 Piso

4.1 Lastro de contrapiso de concreto não estrutural, sarrafeado, e=6,0cm m³ 1,71
4.2 Calçada externa em piso de concreto desempenado c/ requadro e=6,0cm m² 12,50

4.3
Piso cerâmico branco ref. 43903, marca Porto Ferreira ou equivalente, medindo 42x42cm, pei-5, com base  de barro branco inclusive 
rejunte na cor cinza outono

m² 1,71

4.4 Rodapé cerâmico assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, com 8 cm, inclusive rejunte m² 21,40
4.5 Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 5,80

-R$               
5 Revestimento e Tratamento Interno 

5.1 Chapisco1:4 cimento e areia esp 0,5 cm m² 73,21
5.2 Emboço 1:4 cimento e areia esp 2,0 cm m² 73,21
5.3 Chapisco 1:3 cimento e areia esp 0,5 cm (teto) m² 33,00
5.4 Emboço 1:4 cimento e areia esp 1,5 cm (teto) m² 33,00
5.5 Azulejo branco 1A (15X15)cm fixado c/ nata de cimento e rejunte branco m² 18,90

-R$               
6 Portas

6.1 (P01) 2fls porta em chapa de aço esp minima 20 mm (1,10x2,10) m² 2,31
6.2 (P02) 2fls porta Tipo corta fogo em chapa de aço (2,50x2,10) unid 1,00
6.3 (P03) 1fl porta em chapa de aço esp minima 20 mm (1,30x2,10) m² 2,73
6.4 (P04) 1fl porta em chapa Tipo corta Fogo em chapa de aço(0,90x2,10) unid 1,00

-R$               
7 Janelas

7.1 (J01) janela em chapa de aço (2,0x0,80) unid 6,40
7.2 (J02) janela em chapa de aço (0,80x1,20) unid 1,92

-R$               
8 Vidro 

8.1 Vidro Transparente 4 mm m² 8,32
-R$               

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PADRE NÓBREGA ‐ MARÍLIA



9 Cobertura
9.1 Telha Fibro Cimento Canalete 49 m² 48,82
9.2 Estrutura de Madeira para telhado m² 48,82

-R$               
10 Pintura

10.1 Pintura externa em verniz acrilico incolor m² 69,00
10.2 Pintura Interna fundo selador PVA 1 demão m² 33,81
10.3 Pintura Interna Latex PVC - 2 demão m² 23,31
10.4 Pintura de Esquadrias esmalte sintético acetinado m² 24,36

-R$               
11 Hidráulica

11.1 Tubo de pvc soldável ø-3/4" com conexões m 10,00
11.2 Tubo de pvc soldável ø-1" com conexões m 10,00
11.3 Torneira bóia ø-3/4" unid 1,00
11.4 Registro de gaveta bruto ø-3/4" unid 2,00
11.5 Registro de gaveta com canopla ø-3/4" unid 1,00
11.6 Assento sanitário plástico branco adulto unid 1,00
11.7 Tubo de descarga ponta azul unid 1,00
11.8 Ligação cromada para vaso com canopla unid 1,00
11.9 Parafuso cromado para fixação de vaso com bucha de nylon  par 2,00

11.10 Válvula de metal cromado com unho para lavatório unid 1,00
11.11 Sifão plástico universal unid 1,00
11.12 Engate flexível 30cm unid 1,00
11.13 Torneira para lavatório de metal cromado unid 1,00
11.14 Porta papel higiênico de louça branca de embutir unid 1,00
11.15 Saboneteira de louça branca de embutir unid 1,00
11.16 Porta toalha de papel em chapa esmaltada branca unid 1,00
11.17 Reservatório de água 1000L unid 1,00
11.18 Lavatório em louça Branca, sem coluna unid 1,00
11.19 Vaso sanitário sifonado em louça branca unid 1,00
11.20 Caixa de descarga plastica externa c/ capacid. 9L co tubo de descarga e engate unid 1,00
11.21 Caixa sifonada PVC 150X150X50mm c/grelha redonda branca unid 1,00

-R$               
12 Elétrica

12.1
Quadro de distribuição de energia em chapa metálica de embutir p/ 12 disjuntores termomagnéticos monopolares s/ dispositivo de chave
geral, sem barramentos fases e com barramento neutro

unid 1,00

12.2 Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) de 10 a 30 A  e 20 V unid 3,00
12.3 Ponto de tomada (caixa, eletroduto,fios e tomada) unid 4,00
12.4 Ponto de chuveiro elétrico com caixa, eletroduto e fio unid 1,00
12.5 Ponto de luz ( caixa, eletroduto, fios e interruptor) unid 5,00

-R$               
13 Limpeza Final da Obra m² 345,00

-R$               
-R$               



Fornecimento de Materiais e mão de obra para a instalão de torres de resfriamento
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total

1 TORRE DE RESFRIAMENTO

1.1
Torre de resfriamento com capacidade de 100 m3/h, com de redução de 20 graus, com acionamento de tiragem mecânica 
induzida com fluxo ascendente, pç 2

1.2 Curvas 90 flangeadas Classe pressão PN 16 unid 7
1.3 Tê (FL/FL/FL)/PN16/DIÂM.= 250X250X250 mm flangeado unid 4
1.4 Registro de gaveta flangeado 250mm unid 6
1.5 Tubulação de 250 mm ferro dúctil, com flanges, em segmentos a serem definidos na instalação m 75
1.6 Adaptador flangeado de 250 x 200 mm unid 4
1.7 Mão de obra para montagem e equipamentos vb 1

-R$  

Custo (R$)

PLANILHA DE CUSTO
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CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO 

 

 

 

 

 

 



Item Unid. Quant Total 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 

1 unid 1 193.446,58R$      48.361,65R$     48.361,65R$       48.361,65R$         48.361,65

2 unid 1 614.573,71R$      204.857,90R$   204.857,90R$     204.857,90R$       

3 unid 1 395.178,15R$      131.726,05R$   131.726,05R$     131.726,05R$       

4 unid 1 264.725,02R$      88.241,67R$         88.241,67 88.241,67R$     

5 unid 1 274.962,33R$      91.654,11R$       91.654,11R$         91.654,11

6 unid 1

7 unid 1 54.347,79R$        18.115,93R$       18.115,93R$         18.115,93

8 unid 1

9 unid 1 171.810,76R$      57.270,25R$         57.270,25 57.270,25R$     

10 unid 1

11 unid 1

1.969.044,34R$   384.945,60R$   494.715,64R$     640.227,57R$       303.643,61R$    145.511,93R$   
0,50786058
0,49213942

Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução da

adutora entre o Maracá e o Distrito
Total Geral

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Instalação de redes, reservatório e sistemas de bombeamento no Distrito de Padre Nóbrega

Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de 

reservatório de passagem
Fornecimento de Materiais, e serviços do equipamento de
bombeamento para o sistema de recalque entre o poço e o
Maracá
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução da
adutora entre o poço e o Maracá
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de 
sala de paineis, laboratório e sala de operação.
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução da 

base do cilindro de Gás Carbônico
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a instalão de torres 

de resfriamento

Descrição
Materiais e serviços para a execução de infraestrutura na área do 
poço tubular profundo
Materiais, serviços e equipamentos de bombeamento do poço 

tubular profundo
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de 

instalações elétricas no poço

Fornecimento de Materiais, e serviços do equipamento de
bombeamento para o sistema de recalque entre o reservatório
Maracá e o reservatório do Distrito

PLANILHA DE CUSTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Item Unid. Quant Total 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 

1 unid 1 -R$                -R$                  -R$                    0,00

2 unid 1 -R$                -R$                  -R$                    

3 unid 1 -R$                -R$                  -R$                    

4 unid 1 -R$                    0,00 -R$                

5 unid 1 -R$                  -R$                    0,00

6 unid 1

7 unid 1 -R$                  -R$                    0,00

8 unid 1

9 unid 1 -R$                    0,00 -R$                

10 unid 1

11 unid 1

-R$                   -R$                -R$                  -R$                    -R$                 -R$                
#DIV/0!
#DIV/0!

Sera executada posteriormente pelo Departamento atraves de processo licitatorio de fornecimento do gas 

Execução Futura

Execução Futura
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução da

adutora entre o Maracá e o Distrito
Total Geral

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Instalação de redes, reservatório e sistemas de bombeamento no Distrito de Padre Nóbrega

Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de 

reservatório de passagem
Fornecimento de Materiais, e serviços do equipamento de
bombeamento para o sistema de recalque entre o poço e o
Maracá
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução da
adutora entre o poço e o Maracá
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de 
sala de paineis, laboratório e sala de operação.
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução da 

base do cilindro de Gás Carbônico
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a instalão de torres 

de resfriamento

Existente

Descrição
Materiais e serviços para a execução de infraestrutura na área do 
poço tubular profundo
Materiais, serviços e equipamentos de bombeamento do poço 

tubular profundo
Fornecimento de Materiais e mão de obra para a execução de 

instalações elétricas no poço

Fornecimento de Materiais, e serviços do equipamento de
bombeamento para o sistema de recalque entre o reservatório
Maracá e o reservatório do Distrito

PLANILHA DE CUSTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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DESENHOS 
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Materiais, serviços e equipamentos de bombeamento do poço tubular profundo
Item Descrição Uni. Quant Unitário  Total


1


1.1 Locação de guindaste de 50 toneladas com operador e mão de obra especializada do operador de para instalação de
equipamento de bombeamento em poço tubular profundo,  PG 06 unid 1


-R$                     
2  Poço -Fornecimento de Equipamentos e Materiais


2.1 Conjunto motobomba submersa de potência 270 HP/660V para atender vazão de 200 m3/h e AMT de 253 mca unid 1
2.2 Camisa de Sucção p/ equipamento Bomba Submerso 270HP /660V /60Hz/Trifasico unid 1


2.3 Quadro de comando completo com inversor de frequencia com capacidade para acionar equipamento de até  280 HP/660V/60Hz unid 1


2.4 Cabo de cobre de bitola 1x120 mm2, isolação 3,6/6kV m 960
2.5 Cabo bipolar de cobre de bitola 2x25mm², isolação 3,6/6Kv m 270
2.6 Tubulação de diâmetro 8" (200mm)/SCH 40/API 5L GR B/ com rosca tipo Butress nas duas pontas / esp. 8,18mm m 300
2.7 Luva p/ Rosca Tipo Butress 8" /SCH40 unid 55
2.8 Tubulação de aço galvanizado de diâmetro 1.1/2" BSP CL Média NBR 5580 m 270
2.9 Luvas de aço galvanizado de diâmetro  1.1/2" unid 45


-R$                     
3 Cavalete do poço tubular


3.1 Curvas 90 flangeadas Classe pressão PN 16 unid 3
3.2 Válvula de retenção flangeada tipo fechamento rápido classe PN 16 de diâmetro 250mm unid 1
3.3 Registro de gaveta flangeado 250mm unid 2


3.4 Medidor de vazão eletromagnético de 8", flangeado, com central de leitura, com proteção de surtos e com saída digital para
aquisição de dados. unid 1


3.5 Adaptador para a retirada da coluna de tubulação com tampa do poço e com suporte para traçao unid 1
3.6 Tubo em aço ductil de 8 mm, flangeados, com tamanhos diversos m 12


-R$                     
4 Caixa de Proteção de Equipamentos


4.1 comp. - 3,0 m, larg. - 1,55 m Profund. - 1,95 m m² 17,75
4.2 Tampa em chapa de aço 3,0x1,55 m m2 4,65


-R$                     
5 Pilar de Sustentação do cavalete


5.1 Pilar de sustentação em concreto armado de 0,55 x 0,55 m com altura de 2,50 m com concreto de FCK 25 MPA, com fundação 
em broca de 3,0 m, com forma e armadura e mão de obra de execução m3 1,7


5.2 Cinta de aço e Pino de amarração de tubulação de Diâm. 250 mm unid 1
-R$                     


6 Pintura
6.1 Pintura de todas as peças em tinta óleo, com material e mão de obra e com o uso de compressor vb 1


-R$                     
-R$                     TOTAL GERAL


Materiais e serviços


Custo (R$)
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