
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 018/2014

O MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, estado de Mato Grosso, com sede administrativa
na Avenida América do Sul, 2500-S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde/MT, inscrita no CNPJ
24.772.246/0001-40, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. OTAVIANO OLAVO
PIVETTA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1.247.933-0 SSP/MT e CPF nº 274.627.730-15,
doravante  denominada  simplesmente  CONTRATANTE  e  a  empresa  PAVILUCAS
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA ME,  inscrita no CNPJ sob o nº 05.035.815/0001-20,
com sede na Av. Angelo Dall'Alba, nº 146, Bairro Jardim das Palmeiras, em Lucas do Rio Verde -
MT,  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  pela  Srª  ROSELAINE
DALLABRIDA KETZER, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 1051230322 SJ/RS
e do CPF nº  934.189.300-34, resolvem aditar  o  contrato  supracitado mediante  os  termos  das
cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
1.1. O presente contrato tem como OBJETO a Contratação de empresa para execução de mão
de obra da construção do Centro do Menor infrator a ser construído no Anel Viário, quadra
73  bairro  Tessele  Júnior  no  Município  de  Lucas  do  Rio  Verde/MT, conforme  Memorial
Descritivo, projetos, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro constantes no Edital
de Tomada de Preços 25/2013 e 1º Termo aditivo do Contrato n° 018/2014.
1.2. Planilha Orçamentaria:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – 1º TERMO ADITIVO PARA ADEQUAÇÃO DE PROJETO

MÃO DE OBRA

OBRA: CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO MENOR INFRATOR

LOCAL: ANEL VIÁRIO, QUADRA 73, BAIRRO TESSELE JUNIOR

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE – MT

DATA: MARÇO / 2014

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID 
QTDE VALOR

UNIT.
IMPORTÂNCIA 

DIFERENÇAS

QTDE IMPORTÂNCIA

ORIG. ATUAL ORIG. ATUAL + - + - 

CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO MENOR INFRATOR

1 MÓDULO ADMINISTRATIVO

1.1 INSTALAÇÃO DE PAINEL TERMO ISOLANTE

1.1.1 Instalação de painel termo isolante de 100mm
revestido  com  chapa  de  aço  galvalume
espessura  de  0,50mm,  largura  de  1,144m  e
altura  variando  entre  3,65m  até  4,75m,  com
núcleo isolante em EPS (poliestireno expandido
densidade mínima de 14,5kg/m³) produzido em
processo contínuo de colagem sob pressão para
garantir  a  aderência  e  durabilidade.  Serão
fornecidos  296  painéis  coloridos,  sua
distribuição  está  definida  conforme  projeto,
sendo de responsabilidade da contratada cortar
quando  necessário  os  painéis  para  correto
aproveitamento das peças. Na altura de 3,35m
será necessário soldar um tubo de aço carbono
quadrado de 100mm x 100mm, chapa 11  em
placas  de  150mm x  150mm  concretadas  nos
pilares pré-moldados para fixação dos painéis,
este4s  tubos  deverão  receber  fundo
anticorrosivo e pintura automotiva antes de sua
instalação,  sendo  de  responsabilidade  da
contratante  o fonecimento dos  tubos,  fundo e
tinta.  Está incluindo na instalação dos painéis
toda  mão  de  obra  necessária  para  perfeito

m² 1.494,35 0,00 R$ 20,00 29.887,00  -  -  (1.494,35)  -  (29.887,00)



funcionamento dos mesmos.  Não está  incluso
na  instalação,  os  painéis,  perfis,  acessórios  e
complementos  necessários,  estes  serão  de
responsabilidade da contratante fornecer.

1.2 PISOS E RODAPÉS

1.2.1

Execução de piso polido em concreto usinado
Fck=15MPa, com espessura de 07cm. Incluso:
Serviço de retirada de material com bota fora;
nivelamento e compactação manual do terreno;
execução de caixarias com ripão de cedrinho ou
cambará,  fabricação,  montagem  e
desmontagem com 01 reaproveitamento quando
necessário;  lançamento  e  espalhamento  do
concreto; adensamento mecânico; execução de
juntas  de  dilatação;  polimento  mecânico  e
aplicação de 01 demão de base protetora e 02
demãos  de resina  acrílica  a  base  de  solvente
colorida para piso polido.

m² 469,26 R$ 0,00 R$ 13,64 6.400,70  -  -  (469,26)  -  (6.400,71)

1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.3.1
Instalações  Elétricas  em  toda  área  da
edificação, de acordo com o projeto e memorial
descritivo

m² 469,26 469,26 R$ 15,50 7.273,53 7.273,53  -  -  -  - 

1.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

1.4.1
Instalações  Hidráulicas  em  toda  área  da
edificação  e  área  externa,  de  acordo  com  o
projeto e memorial descritivo

m² 469,26 469,26 R$ 13,00 6.100,38 6.100,38  -  -  -  - 

1.4.2

Instalações  Sanitárias  e  execução  de  drenos
para  ar-condicionado,  em  toda  área  da
edificação  e  área  externa,  de  acordo  com  o
projeto e memorial descritivo – inclusive fossa
séptica, sumidouro e caixas de tratamento

m² 469,26 469,26 R$ 14,00 6.569,64 6.569,64  -  -  -  - 

1.5 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 

1.5.1

Execução de Caixa de gordura em alvenaria de
tijolos  maciço  de  1/2  vez  revestida  com
argamassa  de  cimento  e  areia  1:3  com
impermeabilizante e tampa de concreto armado
(e=0.07 m) dimensão útil 80x80x100cm 

uni 1,00 1,00
R$

1.700,00
1.700,00 1.700,00  -  -  -  - 

1.5.2

Execução de Caixa de inspeção em alvenaria de
tijolos  maciço  de  1/2  vez  revestida  com
argamassa  de  cimento  e  areia  1:3  com
impermeabilizante e tampa de concreto armado
(e=0.07 m) dimensão útil 100x100x150cm

uni 11,00 11,00 R$ 46,00 506,00 506,00  -  -  -  - 

1.5.3

Execução  de  piso  em  concreto  desempenado
(desempenadeira de aço), para calçada em todo
o entorno da edificação, com largura de 1,00m,
espessura de 07cm – está incluso nivelamento
de  solo,  lançamento  do  concreto  usinado  15
MPA,  convencional,  acabamento  e  juntas  de
dilatação

m² 70,34 70,34 R$ 9,55 671,74 671,74  -  -  -  - 

1.5.4

Execução de abrigo para  gás GLP botijão de
30Kg, em alvenaria de bloco cerâmico de 1/2
vez,  incluindo  chapisco,  reboco,  pintura,
execução de contra-piso, pilaretes para fixação
de  portão  metálico  e  cobertura  em  laje  de
concreto maciço com H=07cm, nas dimensões
úteis 90cm x 70cm x 90cm

uni 1,00 1,00
R$

563,00
563,00 563,00  -  -  -  - 

1.6 LIMPEZA DE OBRA 

1.6.1 Limpeza geral da edificação m² 469,26 469,26 R$ 2,20 1.032,37 1.032,37  -  -  -  - 

1.7 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

1.7.1 Execução  de  infraestrutura,  mesoestrutura,
superestrutura e alvenaria de fechamento com
utilização de bloco de concreto estrutural com
dimensões de 14,00cm x 19,00cm x 39,00cm.
Será escavada manualmente vala com cotas de
projeto,  executado colchão de brita  nº01 com
espessura  de  3,00cm  compactada,  concretada
sapata corrida com ferro de diâmetro de 8mm e
concreto  Fck  20Mpa.  Será  executado  cinta
baldrame com bloco de concreto estrutural tipo
canaleta, com ferro de 10mm, concreto Fck 20

m² 0,00 469,26 R$ 43,24  - 20.290,80 469,26  - 20.290,80  - 



Mpa e impermeabilizada com tinta betuminosa.
As colunas serão confeccionadas em blocos de
concreto  estrutural,  com  vãos  entre  pilares
menores que 5,00m, sem utilização de forma de
madeiras, com ferro de 10mm e concreto Fck
20Mpa.  Execução  de  vergas  e  contravergas
com utilização de blocos de concreto estrutural
tipo  canaleta,  em  todos  os  vãos  de  portas  e
janelas,  sem utilização de formas de madeira,
com ferros  de 10mm e concreto Fck 20Mpa.
Execução de cinta respaldo, também com bloco
de  concreto  estrutural  tipo  canaleta,  sem
utilização de forma de madeira,  com ferro de
10mm e concreto Fck 20Mpa. Todas as cotas,
dimensões,  armaduras,  detalhamentos,
quantidades, travamentos, notas gerais, notas de
concretagem,  resistência  e  cura  do  concreto,
escoramento  e  plantas,  estão  descritos  no
projeto estrutural anexo.

1.8 CONTRAPISO E PISO

1.8.1

Contrapiso  de  concreto  Fck  18Mpa  com
pedrisco,  usinado,  convencional,  com
impermeabilizante,  desempenado  com
desempenadeira  de  aço,  espessura  de  7,0cm,
acabamento nivelado pronto para assentamento
de piso cerâmico 

m² 0,00 451,99 R$ 8,10  - 3.661,11 451,99  - 3.661,12  - 

1.8.2

Execução de piso cerâmico PEI 5, qualidade A,
dimensões mínimas de 41x41cm, barro branco,
cor branca,  superfície esmaltada,  com ou sem
textura  cargo,  assentada  com  argamassa  pré-
fabricada  de  cimento  colante  com  juntas  a
prumo  com  espessura  de  até  3mm,  sendo
501,23m de rodapé com altura de 10cm (peças
iguais) e 451,99m² de piso, incluso também a
execução  de  rejunte  com  argamassa  pré-
fabricada,  na  cor  cinza  platina  com
profundidade igual a da peça

m² 0,00 502,11 R$ 15,40  - 7.732,54 502,11  - 7.732,54  - 

1.9 REVESTIMENTO

1.9.1

Execução de revestimento cerâmico, qualidade
A,  dimensões  mínimas  de  30x41cm,  barro
branco,  cor branca,  superfície  esmaltada,  lisa,
assentada  com  argamassa  pré-fabricada  de
cimento  colante  com  juntas  a  prumo  com
espessura  de  até  3mm,  incluso  também  a
execução  de  rejunte  com  argamassa  pré-
fabricada,  na  cor  cinza  platina  com
profundidade igual a da peça

m² 0,00 286,20 R$ 13,20  - 3.777,84 286,20  - 3.777,84  - 

1.10 PINTURAS 

1.10.1
Fundo para gesso / drywall, em teto e paredes
internas com uma demão

m² 0,00 1.159,34 R$ 1,20  - 1.391,20 
1.159,3

4 
 - 1.391,21  - 

1.10.2
Fundo selador acrílico em paredes  externas  e
internas com uma demão

m² 0,00 675,50 R$ 1,20  - 810,60 675,50  - 810,60  - 

1.10.3
Emassamento de teto em gesso / drywall com
Massa Corrida com duas demãos

m² 0,00 400,82 R$ 2,14  - 857,75 400,82  - 857,75  - 

1.10.4
Emassamento  de paredes  internas  em gesso  /
drywall com Massa Acrílica com duas demãos

m² 0,00 758,52 R$ 2,18  - 1.653,57 758,52  - 1.653,57  - 

1.10.5
Emassamento de paredes internas em alvenaria
com Massa Acrílica com duas demãos

m² 0,00 337,75 R$ 2,18  - 736,29 337,75  - 736,30  - 

1.10.6
Execução de textura  externa fina,  com massa
acrílica para textura sem quartzo, aplicada com
rolo para textura fina

m² 0,00 337,75 R$ 3,37  - 1.138,21 337,75  - 1.138,22  - 

1.10.7 Pintura com tinta acrílica acabamento fosco, na
cor Branco Neve com duas demãos em forro de
gesso / drywall

m² 0,00 400,82 R$ 4,00  - 1.603,28 400,82  - 1.603,28  - 

1.10.8

Pintura  com  tinta  acrílica  acabamento
acetinado,  na  cor  Branco  Gelo  com  duas
demãos em paredes internas de gesso / drywall
e alvenaria

m² 0,00 1.096,27 R$ 5,00  - 5.481,35 
1.096,2

7 
 - 5.481,35  - 

1.10.9 Pintura  com  tinta  acrílica  acabamento
acetinado,  na  cor  Azul  Celeste  com  duas

m² 0,00 337,75 R$ 5,00  - 1.688,75 337,75  - 1.688,75  - 



demãos em paredes externas de alvenaria

2 ATENDIMENTO INDIVIDUAL

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

2.1.1
Escavação  manual  de  vala  em  solo  de  1ª
categoria, profundidade até 2m; largura 0,50m
e profundidade 0,10m

m³ 32,38 32,38 R$ 38,75 1.254,72 1.254,72  -  -  -  - 

2.1.2 Reaterro manual de vala m³ 6,48 6,48 R$ 11,30 73,22 73,22  -  -  -  - 

2.1.3
Apiloamento de fundo de vala com maço de 40 
a 60 kg

m² 34,60 34,60 R$ 8,40 290,64 290,64  -  -  -  - 

2.1.4
Aterro manual compactado em camadas de 20
cm (entre baldrames)

m³ 39,26 39,26 R$ 6,10 239,48 239,48  -  -  -  - 

2.2 INFRA - ESTRUTURA 

2.2.1
Forma de madeira para fundação com tábua de
3 à 5 reaproveitamentos

m² 103,80 103,80 R$ 26,88 2.790,14 2.790,14  -  -  -  - 

2.2.2
Armação  de  aço  CA-60  diâmetro  3,4mm  a
6,0mm.- Corte / Dobra / Colocação

kg 256,59 256,59 R$ 1,63 418,24 418,24  -  -  -  - 

2.2.3
Armação aço CA-50, diâmetro 6,3mm (1/4”) à
12,5mm (1/2”) - Corte / Dobra / Colocação

kg 1.170,19 1.170,19 R$ 3,00 3.510,57 3.510,57  -  -  -  - 

2.2.4

Concreto  usinado  20  MPA,  bombeado:
colocação,  espalhamento,  adensamento
mecânico  e  acabamento  –  estacas,  sapatas  e
vigas baldrames

m³ 32,38 32,38 R$ 57,33 1.856,34 1.856,34  -  -  -  - 

2.3 MESO E SUPER - ESTRUTURA 

2.3.1
Execução  de  Forma  para  vigas/pilares,
fabricação,  montagem  e  desmontagem,
reaproveitamentos

m² 153,96 153,96 R$ 23,00 3.541,08 3.541,08  -  -  -  - 

2.3.2
Execução  de  Armação  Aço  CA-50  /  CA-60
para estrutura

kg 937,70 937,70 R$ 4,13 3.872,70 3.872,70  -  -  -  - 

2.3.3

Execução de Laje pré-fabricada treliçada para
piso  ou  cobertura,  largura  25  cm,  e=07cm
(capeamento 5 cm),  com malha  de 4,20 mm,
incluindo escoramento conforme norma – Pé-
direito de 3,0m

m² 300,30 300,30 R$ 33,00 9.909,90 9.909,90  -  -  -  - 

2.3.4

Concreto  usinado  20  MPA,  bombeado:
colocação,  espalhamento,  adensamento
mecânico  e  acabamento  –  vigas  superiores  e
laje

m³ 24,88 24,88 R$ 66,96 1.665,96 1.665,96  -  -  -  - 

2.3.5
Concreto  20  MPA,  convencional:  colocação,
espalhamento,  adensamento  mecânico  e
acabamento - pilares

m³ 4,77 4,77 R$ 61,63 293,97 293,97  -  -  -  - 

2.3.6

Execução  de  portal  com  pilaretes  e
contravergas de concreto armado para fixação
das portas tipo grade, com dimensões de 0,19m
x 0,15m, nas três faces do portal com Treliça de
ferro  h=12cm;  6mm  x  5mm  x  4,2mm  e
concreto  15MPA,  convencional  –  04  portas
com 1,20m de largura e 08 portas com 1,0m de
largura

m 63,20 63,20 R$ 64,00 4.044,80 4.044,80  -  -  -  - 

2.3.7

Execução  de  cama  de  concreto  armado  de
1,10m  x  2,10m,  concreto  15MPA,
convencional,  com  altura  de  0,50m  fixa  na
parede.  Está  inclusa  a  execução  de  formas,
armação com Aço CA-50 de diâmetro 6,3mm
(1/4”) e 12,5mm (1/2”), chapisco e reboco

uni 8,00 8,00 R$ 69,83 558,64 558,64  -  -  -  - 

2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.4.1
Impermeabilização  com  tinta  betuminosa  em
vigas  baldrames,  com  duas  demãos  nas  três
faces

m 173,00 173,00 R$ 1,87 323,51 323,51  -  -  -  - 

2.5 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 

2.5.1 Execução de Alvenaria de vedação com bloco
cerâmico de 08 furos 9x19x19 cm, espessura da
parede 24 cm, juntas de 12mm com argamassa
mista de cimento, arenoso e areia (traço 1:3:8)

m² 540,24 540,24 R$ 1,96 1.058,87 1.058,87  -  -  -  - 

2.6 COBERTURAS 

2.6.1
Execução  de Estrutura  de Madeira  para  telha
cerâmica  ou  de  concreto,  vão  de  10  a  13m,
ancorada em laje ou parede 

m² 300,30 0,00 R$ 49,00 14.714,70  -  -  (300,30)  -  (14.714,70)



2.6.2

Execução de Cobertura com telha de concreto,
largura  útil  320mm,  largura  total  330mm,
comprimento útil 319mm e comprimento total
419mm, inclinação acima de 30%

m² 300,30 0,00 R$ 25,45 7.642,63  -  -  (300,30)  -  (7.642,64)

2.6.3
Execução de Cumeeira com telha de concreto -
consumo máximo 03 peças/m

m 27,30 0,00 R$ 20,46 558,55  -  -  (27,30)  -  (558,56)

2.7 REVESTIMENTOS 

2.7.1
Execução de Chapisco para parede interna, teto
e  externa  com argamassa  de cimento  e  areia
sem peneirar traço 1:3, e=5mm

m² 1.380,78 1.380,78 R$ 1,07 1.477,43 1.477,43  -  -  -  - 

2.7.2

Execução  de  Reboco  paulista  (massa  única),
argamassa  cimento/cal/areia  1:2:9  c/
impermeabilizante  até  1,50m  de  altura,
espessura=20mm (externo)

m² 519,00 519,00 R$ 7,00 3.633,00 3.633,00  -  -  -  - 

2.7.3
Execução  de  Reboco  paulista  (massa  única),
argamassa  cimento/cal/areia  1:2:8  preparo
mecânico) (paredes internas e teto)

m² 861,78 861,78 R$ 7,00 6.032,46 6.032,46  -  -  -  - 

2.8 PISOS E RODAPÉS 

2.8.1

Execução de Contra  piso de concreto armado
impermeabilizado e  polido,  com espessura  de
15cm,  com  concreto  usinado  20  MPA,
convencional e malha de ferro MF113

m² 196,31 196,31 R$ 9,78 1.919,91 1.919,91  -  -  -  - 

2.9 PINTURAS 

2.9.1
Fundo  selador  PVA  em  paredes  externas,
internas e teto com 1 demãos

m² 1.380,78 1.380,78 R$ 1,21 1.670,74 1.670,74  -  -  -  - 

2.9.2
Pintura com tinta acrílica acabamento fosco, na
cor  Branco  Gelo  com duas  demãos  em  laje,
paredes internas e externas

m² 1.189,74 1.189,74 R$ 4,00 4.758,96 4.758,96  -  -  -  - 

2.9.3
Pintura  de  paredes  internas  (banheiros)  com
tinta epóxi, na cor Branca com duas demãos

m² 191,04 191,04 R$ 9,75 1.862,64 1.862,64  -  -  -  - 

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.10.1

Instalação  de  20  pontos  de  luz  tipo  canhão
(caixa metálica presa as grades da janela, com
uma lâmpada fluorescente compacta de 60W),
pelo  lado  externo  da  edificação  –  esta
edificação  não  possui  nenhum  ponto  de
interruptor,  tomada,  luminária,  ou  elétrico
interno,  os  pontos  de  luz  serão  externos  e
ligados diretamente ao quadro de distribuição

uni 20,00 20,00 R$ 28,42 568,40 568,40  -  -  -  - 

2.11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

2.11.1
Instalações  Hidráulicas  em  toda  área  da
edificação  e  área  externa,  de  acordo  com  o
projeto e memorial descritivo

m² 227,70 227,70 R$ 23,00 5.237,10 5.237,10  -  -  -  - 

2.11.2

Instalações  Sanitárias  e  execução  de  drenos
para  ar-condicionado,  em  toda  área  da
edificação  e  área  externa,  de  acordo  com  o
projeto e memorial descritivo – inclusive fossa
séptica, sumidouro e caixas de tratamento

m² 227,70 227,70 R$ 23,00 5.237,10 5.237,10  -  -  -  - 

2.12 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 

2.12.1

Execução de Caixa de inspeção em alvenaria de
tijolos  maciço  de  1/2  vez  revestida  com
argamassa  de  cimento  e  areia  1:3  com
impermeabilizante e tampa de concreto armado
(e=0.07 m) dimensão útil 100x100x150cm

uni 9,00 9,00 R$ 81,67 735,03 735,03  -  -  -  - 

2.12.2

Execução de caixa de concreto armado maciça
nos sanitários para embutir cuba de louça com
dimensões  de  0,55m  x  0,65m  com  altura
aproximada  de  0,85m  e  vaso  sanitário  com
dimensões  de  0,70m  x  0,75m  com  altura
aproximada de 0,40m

uni 8,00 8,00 R$ 85,75 686,00 686,00  -  -  -  - 

2.12.3

Execução  de  piso  em  concreto  desempenado
(desempenadeira de aço), para calçada em todo
o entorno da edificação, com largura de 1,00m,
espessura de 07cm – está incluso nivelamento
de  solo,  lançamento  do  concreto  usinado  15
MPA,  convencional,  acabamento  e  juntas  de
dilatação

m² 52,70 52,70 R$ 31,61 1.665,84 1.665,84  -  -  -  - 

2.13 LIMPEZA DE OBRA 



2.13.1 Limpeza geral da edificação m² 227,70 227,70 R$ 1,64 373,42 373,42  -  -  -  - 

3 ATENDIMENTO COLETIVO

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

3.1.1
Escavação  manual  de  vala  em  solo  de  1ª
categoria, profundidade até 2m; largura 0,50m
e profundidade 0,10m

m³ 17,90 17,90 R$ 93,07 1.665,95 1.665,95  -  -  -  - 

3.1.2 Reaterro manual de vala m³ 3,58 3,58
R$

158,77
568,39 568,39  -  -  -  - 

3.1.3
Apiloamento de fundo de vala com maço de 40 
a 60 kg

m² 21,34 21,34 R$ 55,11 1.176,04 1.176,04  -  -  -  - 

3.1.4
Aterro manual compactado em camadas de 20
cm (entre baldrames)

m³ 25,91 25,91 R$ 49,17 1.273,99 1.273,99  -  -  -  - 

3.2 INFRA - ESTRUTURA 

3.2.1
Forma de madeira para fundação com tábua de
3 à 5 reaproveitamentos

m² 64,02 64,02 R$ 11,49 735,58 735,58  -  -  -  - 

3.2.2
Armação  de  aço  CA-60  diâmetro  3,4mm  a
6,0mm.- Corte / Dobra / Colocação

kg 148,44 148,44 R$ 3,83 568,52 568,52  -  -  -  - 

3.2.3
Armação aço CA-50, diâmetro 6,3mm (1/4”) à
12,5mm (1/2”) - Corte / Dobra / Colocação

kg 648,13 648,13 R$ 4,00 2.592,52 2.592,52  -  -  -  - 

3.2.4

Concreto  usinado  20  MPA,  bombeado:
colocação,  espalhamento,  adensamento
mecânico  e  acabamento  –  estacas,  sapatas  e
vigas baldrames

m³ 17,90 17,90 R$ 38,33 686,10 686,10  -  -  -  - 

3.3 MESO E SUPER - ESTRUTURA 

3.3.1
Execução  de  Forma  para  vigas/pilares,
fabricação,  montagem  e  desmontagem,
reaproveitamentos

m² 91,62 91,62 R$ 6,10 558,88 558,88  -  -  -  - 

3.3.2
Execução  de  Armação  Aço  CA-50  /  CA-60
para estrutura

kg 534,34 534,34 R$ 6,00 3.206,04 3.206,04  -  -  -  - 

3.3.3

Execução de Laje pré-fabricada treliçada para
piso  ou  cobertura,  largura  25  cm,  e=07cm
(capeamento 5 cm),  com malha  de 4,20 mm,
incluindo escoramento conforme norma – Pé-
direito de 3,0m

m² 207,95 207,95 R$ 20,00 4.159,00 4.159,00  -  -  -  - 

3.3.4

Concreto  usinado  20  MPA,  bombeado:
colocação,  espalhamento,  adensamento
mecânico  e  acabamento  –  vigas  superiores  e
laje

m³ 16,49 16,49
R$

101,03
1.665,98 1.665,98  -  -  -  - 

3.3.5
Concreto  20  MPA,  convencional:  colocação,
espalhamento,  adensamento  mecânico  e
acabamento - pilares

m³ 2,55 2,55
R$

146,04
372,40 372,40  -  -  -  - 

3.3.6

Execução  de  portal  com  pilaretes  e
contravergas de concreto armado para fixação
das portas tipo grade, com dimensões de 0,19m
x 0,15m, nas três faces do portal com Treliça de
ferro  h=12cm;  6mm  x  5mm  x  4,2mm  e
concreto  15MPA,  convencional  –  02  portas
com 1,20m de largura e 04 portas com 1,0m de
largura

m 31,60 31,60 R$ 58,93 1.862,18 1.862,18  -  -  -  - 

3.3.7

Execução  de  cama  de  concreto  armado  de
1,10m  x  2,10m,  concreto  15MPA,
convencional,  com  altura  de  0,50m  fixa  na
parede.  Está  inclusa  a  execução  de  formas,
armação com Aço CA-50 de diâmetro 6,3mm
(1/4”) e 12,5mm (1/2”), chapisco e reboco

uni 4,00 4,00
R$

294,00
1.176,00 1.176,00  -  -  -  - 

3.3.8

Execução de cama beliche de concreto armado
de  1,10m  x  2,10m,  concreto  15MPA,
convencional,  com  altura  de  0,50m  para  a
primeira  e  1,25m  para  a  segunda,  fixa  na
parede.  Está  inclusa  a  execução  de  formas,
armação com Aço CA-50 de diâmetro 6,3mm
(1/4”) e 12,5mm (1/2”), chapisco e reboco

uni 4,00 4,00
R$

600,00
2.400,00 2.400,00  -  -  -  - 

3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO

3.4.1
Impermeabilização  com  tinta  betuminosa  em
vigas  baldrames,  com  duas  demãos  nas  três
faces

m 106,70 106,70 R$ 3,21 342,50 342,50  -  -  -  - 

3.5 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 



3.5.1

Execução de Alvenaria de vedação com bloco
cerâmico de 08 furos 9x19x19 cm, espessura da
parede 24 cm, juntas de 12mm com argamassa
mista de cimento, arenoso e areia (traço 1:3:8)

m² 347,02 347,02 R$ 15,53 5.389,22 5.389,22  -  -  -  - 

3.6 COBERTURAS 

3.6.1
Execução  de Estrutura  de Madeira  para  telha
cerâmica  ou  de  concreto,  vão  de  10  a  13m,
ancorada em laje ou parede 

m² 207,95 0,00 R$ 37,00 7.694,15  -  -  (207,95)  -  (7.694,15)

3.6.2

Execução de Cobertura com telha de concreto,
largura  útil  320mm,  largura  total  330mm,
comprimento útil 319mm e comprimento total
419mm, inclinação acima de 30%

m² 207,95 0,00 R$ 2,35 488,68  -  -  (207,95)  -  (488,68)

3.6.3
Execução de Cumeeira com telha de concreto -
consumo máximo 03 peças/m

m 17,50 0,00 R$ 42,00 735,00  -  -  (17,50)  -  (735,00)

3.7 REVESTIMENTOS 

3.7.1
Execução de Chapisco para parede interna, teto
e  externa  com argamassa  de cimento  e  areia
sem peneirar traço 1:3, e=5mm

m² 901,99 901,99 R$ 1,20 1.082,38 1.082,38  -  -  -  - 

3.7.2

Execução  de  Reboco  paulista  (massa  única),
argamassa  cimento/cal/areia  1:2:9  c/
impermeabilizante  até  1,50m  de  altura,
espessura=20mm (externo)

m² 320,10 320,10 R$ 7,11 2.275,91 2.275,91  -  -  -  - 

3.7.3
Execução  de  Reboco  paulista  (massa  única),
argamassa  cimento/cal/areia  1:2:8  preparo
mecânico) (paredes internas e teto)

m² 581,89 581,89 R$ 8,00 4.655,12 4.655,12  -  -  -  - 

3.8 PISOS E RODAPÉS 

3.8.1

Execução de Contra  piso de concreto armado
impermeabilizado e  polido,  com espessura  de
15cm,  com  concreto  usinado  20  MPA,
convencional e malha de ferro MF113

m² 129,57 129,57 R$ 11,00 1.425,27 1.425,27  -  -  -  - 

3.9 PINTURAS 

3.9.1
Fundo  selador  PVA  em  paredes  externas,
internas e teto com 1 demãos

m² 901,99 901,99 R$ 1,20 1.082,38 1.082,38  -  -  -  - 

3.9.2
Pintura com tinta acrílica acabamento fosco, na
cor  Branco  Gelo  com duas  demãos  em  laje,
paredes internas e externas

m² 783,91 783,91 R$ 5,00 3.919,55 3.919,55  -  -  -  - 

3.9.3
Pintura  de  paredes  internas  (banheiros)  com
tinta epóxi, na cor Branca com duas demãos

m² 118,08 118,08 R$ 14,69 1.734,59 1.734,59  -  -  -  - 

3.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.10.1

Instalação  de  10  pontos  de  luz  tipo  canhão
(caixa metálica presa as grades da janela, com
uma lâmpada fluorescente compacta de 60W),
pelo  lado  externo  da  edificação  –  esta
edificação  não  possui  nenhum  ponto  de
interruptor,  tomada,  luminária,  ou  elétrico
interno,  os  pontos  de  luz  serão  externos  e
ligados diretamente ao quadro de distribuição

uni 10,00 10,00
R$

107,80
1.078,00 1.078,00  -  -  -  - 

3.11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

3.11.1
Instalações  Hidráulicas  em  toda  área  da
edificação  e  área  externa,  de  acordo  com  o
projeto e memorial descritivo

m² 152,15 152,15 R$ 3,22 489,92 489,92  -  -  -  - 

3.11.2

Instalações  Sanitárias  e  execução  de  drenos
para  ar-condicionado,  em  toda  área  da
edificação  e  área  externa,  de  acordo  com  o
projeto e memorial descritivo – inclusive fossa
séptica, sumidouro e caixas de tratamento

m² 152,15 152,15 R$ 33,00 5.020,95 5.020,95  -  -  -  - 

3.12 SERVIÇOS E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES 

3.12.1

Execução de Caixa de inspeção em alvenaria de
tijolos  maciço  de  1/2  vez  revestida  com
argamassa  de  cimento  e  areia  1:3  com
impermeabilizante e tampa de concreto armado
(e=0.07 m) dimensão útil 100x100x150cm

uni 5,00 5,00
R$

100,00
500,00 500,00  -  -  -  - 

3.12.2

Execução de caixa de concreto armado maciça
nos sanitários para embutir cuba de louça com
dimensões  de  0,55m  x  0,65m  com  altura
aproximada  de  0,85m  e  vaso  sanitário  com
dimensões  de  0,70m  x  0,75m  com  altura
aproximada de 0,40m

uni 4,00 4,00
R$

100,00
400,00 400,00  -  -  -  - 



3.12.3

Execução  de  piso  em  concreto  desempenado
(desempenadeira de aço), para calçada em todo
o entorno da edificação, com largura de 1,00m,
espessura de 07cm – está incluso nivelamento
de  solo,  lançamento  do  concreto  usinado  15
MPA,  convencional,  acabamento  e  juntas  de
dilatação

m² 51,05 51,05 R$ 11,50 587,07 587,07  -  -  -  - 

3.13 LIMPEZA DE OBRA

3.13.1 Limpeza geral da edificação m² 152,15 152,15 R$ 2,25 342,33 342,33  -  -  -  - 

4 URBANISMO

4.1 MURO

4.1.1

Execução  de  muro  em  alvenaria  de  bloco
cerâmico de 08 furos 9x19x19 cm, espessura da
parede 14 cm, juntas de 12mm com argamassa
mista de cimento, arenoso e areia (traço 1:3:8),
incluindo  estaca,  sapata,  viga  baldrame,  viga
cinta,  pilares  a  cada  3,0m,  viga  superior  e
chapisco  (nas  três  faces),  com  extensão  de
270,07m  e  altura  de  3,50m  acima  do  solo,
finalizado  com a  instalação  de  concertina  de
diâmetro  450mm,  dupla  –  3.925,92  kg  de
armação  de  aço  CA-60  diâmetros  4,2mm
(3/16”) e 8,0mm (5/16”); 61,88m³ de concreto
usinado  Fck  20MPA,  convencional  para
estacas, sapatas, vigas baldrames, pilares, vigas
cintas e vigas superiores;  353,14m² de forma;
1.928,30m² de chapisco

m² 0,00 945,25 R$ 18,30  - 17.298,07 945,25  - 17.298,11  - 

ORIGINAL CONTRATUAL............................................................................................... R$
219.091,64 68.121,44 (68.121,43)

CONTRATUAL ADITADO.................................................................................................................. R$
219.091,64

ADITAMENTO  TOTAL ............................................................................................................................................ R$ 0,00

PORCENTUAL DESTE ADITAMENTO..................................................................................................................................... 0,00%

MELINA MARQUES CASTALDELLI JANICE TEREZINHA ANGELI VAZ RIBEIRO 

ENGENHEIRA CIVIL/SEGURANÇA DO TRABALHO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E HABITAÇÃO

CREA 2601684623 PORTARIA Nº417/2013 

 CLÁUSULA SEGUNDA  – DAS CONDIÇÕES GERAIS
2.1.  Permanecem inalteradas  todas  as  demais  cláusulas  contratuais  constantes  do  Contrato  nº
018/2014.
E por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente termo de aditamento e 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Lucas do Rio Verde/MT, 21 de março de 2014.

_______________________________
Município de Lucas do Rio Verde

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

______________________________________
Pavilucas Pavimentação Asfáltica Ltda ME

Roselaine Dallabrida Ketzer
Contratada

Testemunhas:

______________________________
Janice T. A. Vaz Ribeiro

CPF: 554.009.739-49

____________________________________
Adriana Ciebre Santos
CPF: 777.609.211-87


