
1.0

LARGURA EXTENSÃO

(m) (m)

1.1
Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado
2,00 3,00 6,00

1.2

Execução de almoxarifado em 

canteiro de obra em chapa de 

madeira compensada, incluso 

prateleiras. - Barracao de obra 

para alojamento

4,00 5,00 20,00

1.3

Mobilização/Desmobilização 

de equipamentos em obra 

(consiste no transporte dos 

equipamentos necessarios a 

execução)

1,00

2.0

2.1 Engenheiro Civil de obra junior 88,00 3,00 264,00

2.2 Mestre de Obras 176,00 3,00 528,00

2.3 Topografo 176,00 3,00 528,00

2.4 Auxiliar de Topografo 176,00 3,00 528,00

MÊS

MÊS

MÊS

MÊS

ITEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  

LOCAL: CENTRO

Planilha Geral

UNIDADE

EQUIPE TÉCNICA

TOTAL

UND

m²

m³

DESCRIÇÃO QNT. MÊSES
QNT. 

HORAS/MÊS
UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

5,70 250,00 1425,00

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

5,70 250,00 0,15 213,75

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

5,70 250,00 0,15 213,75

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 342,00 2,50 855,00

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
4,82 250,00 1205,00

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

1,45 3,50 5,06

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

4,82 250,00 0,05 60,25

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

60,25 3,50 210,88

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

5,70 0,30 0,12 1,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 4,00 8,16

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 250,00 ‐ 1,00 25,00

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 7,13 2,00 17,10

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 4,00 12,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,21 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐ TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA SETE DE SETEMBRO
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,30

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,00

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,50

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

14,00

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 500,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 500,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 500,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 500,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 500,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 33,00 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 500,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 220,00 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 41,25 1,25 123,75 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 5,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 0,00 m²

0,13 4,00 m²

0,30 1,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

6,50 240,68 1564,42

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

6,50 240,68 0,15 234,66

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

6,50 240,68 0,15 234,66

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 375,46 2,50 938,65

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
5,62 240,68 1352,62

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

1,62 4,80 7,79

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

5,62 240,68 0,05 67,63

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

67,63 4,80 324,63

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

6,50 0,30 0,12 2,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 12,00 24,48

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 240,68 ‐ 1,00 24,07

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 8,13 6,00 58,50

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 12,00 36,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,47 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐ TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA BENTO ADERALDO DE AQUINO
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,20

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

1,50

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

42,00

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 481,36 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 481,36 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 481,36 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 481,36 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 481,36 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 31,77 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 481,36 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 211,80 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 39,71 1,25 119,14 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 15,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 1,00 m²

0,13 12,00 m²

0,30 2,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

6,50 215,00 1397,50

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

6,50 215,00 0,15 209,63

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

6,50 215,00 0,15 209,63

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 335,40 2,50 838,50

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
5,62 215,00 1208,30

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

1,45 4,60 6,67

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

5,62 215,00 0,05 60,42

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

60,42 4,60 277,91

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

6,50 0,30 0,12 1,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 4,00 8,16

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 215,00 ‐ 2,00 43,00

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 8,13 2,00 19,50

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 4,00 12,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,23 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐  TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA CARLOS SERGIO
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,20

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,50

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

19,60

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 430,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 430,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 430,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 430,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 430,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 28,38 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 430,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 189,20 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 35,48 1,25 106,43 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 7,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 1,00 m²

0,13 4,00 m²

0,30 2,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

6,50 287,00 1865,50

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

6,50 287,00 0,15 279,83

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

6,50 287,00 0,15 279,83

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 447,72 2,50 1119,30

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
5,62 287,00 1612,94

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

1,94 5,00 9,68

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

5,62 287,00 0,05 80,65

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

80,65 5,00 403,24

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

6,50 0,30 0,12 1,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 12,00 24,48

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 287,00 ‐ 6,00 172,20

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 8,13 6,00 58,50

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 12,00 36,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,23 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐  TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA ESPLANADA
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,20

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

1,50

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

42,00

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 444,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 444,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 574,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 574,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 574,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37,88 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 574,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 252,56 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 47,36 1,25 142,07 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 15,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 1,00 m²

0,13 12,00 m²

0,30 2,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

7,00 650,00 4550,00

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

7,00 650,00 0,15 682,50

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

7,00 650,00 0,15 682,50

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 1092,00 2,50 2730,00

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
6,12 650,00 3978,00

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

4,77 3,30 15,75

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

6,12 650,00 0,05 198,90

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

198,90 3,30 656,37

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

7,00 0,30 0,12 1,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 24,00 48,96

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 650,00 ‐ 1,00 65,00

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 8,75 12,00 126,00

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 24,00 72,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,25 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐ TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA JERÔNIMO GARCIA
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,20

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

3,00

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

75,60

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 1300,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1300,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 1300,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1300,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 1300,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 85,80 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 1300,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 572,00 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 107,25 1,25 321,75 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 27,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 1,00 m²

0,13 24,00 m²

0,30 2,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

6,00 160,00 960,00

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

6,00 160,00 0,10 96,00

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

6,00 160,00 0,10 96,00

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 153,60 2,50 384,00

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
5,12 160,00 819,20

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

0,98 4,80 4,72

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

5,12 160,00 0,05 40,96

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

40,96 4,80 196,61

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

6,00 0,30 0,12 0,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 4,00 8,16

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 160,00 ‐ 2,00 32,00

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 7,50 2,00 18,00

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 4,00 12,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,00 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐  TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA JOSÉ BARROS DA SILVA
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,20

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,50

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

19,60

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 0,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 0,00 1,25 0,00 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 7,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 1,00 m²

0,13 4,00 m²

0,30 2,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

7,00 802,00 5614,00

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

7,00 802,00 0,15 842,10

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

7,00 802,00 0,15 842,10

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 1347,36 2,50 3368,40

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
6,12 802,00 4908,24

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

5,89 3,40 20,03

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

6,12 802,00 0,05 245,41

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

245,41 3,40 834,40

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

7,00 0,30 0,12 1,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 20,00 40,80

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 802,00 ‐ 10,00 802,00

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 8,75 10,00 105,00

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 20,00 60,00 m²

4.3 DESCRIÇÃO
ÁREA QUANTIDADE

TOTAL UND
m² (UND)

1,20 m²

SINALIZAÇÃO

m²

m²

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,25 m³

ACESSIBILIDADE

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR BASE MENOR

TOTAL UND
(m) (m)

2,20

m³xKm

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

Txkm

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

m²

TxKm

m³

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐ TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA SANTA LÚCIA
TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

m²

m³

m³



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,00

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

2,50

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

61,60

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 1604,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1604,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 1604,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1604,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 1604,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 105,86 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 1604,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 705,76 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 132,33 1,25 396,99 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

2,80 22,00 m

DRENAGEM

ITEM DESCRIÇÃO EMPOLAMENTO TOTAL UND

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA QUANTIDADE

TOTAL UND
(m) UND

0,20 0,00 m²

0,13 20,00 m²

0,30 2,00 m²

0,13 0,00 m²



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND



1.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA

PESO 

ESPECIFICO ‐ 

SOLO

VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (T/m³) (m³) (km)

1.1

Regularização e compactação

do Subleito até 20 cm de

espessura

6,50 340,60 2213,90

1.2

Execução e Compactação de

base e ou sub base com solo

estabilizado 

granulometricamente ‐

Exclusive escavação, carga e

transporte e solo.

6,50 340,60 0,10 221,39

1.3

Escavação , carga e transporte

de material de 1A categoria

com trator sobre esteiras 347

HP e caçamba 6m³, DMT 50 a

200M

6,50 340,60 0,10 221,39

1.4

Transporte comercial com

carroceria 9 T, rodovia em leito

natural ‐ COMPLEMENTO DE

TRANSP. JAZIDA/OBRA.

1,60 354,22 2,50 885,56

2.0

LARGURA  EXTENSÃO ESPESSURA VOLUME DISTÂNCIA

(m) (m) (m) (m³) (km)

2.1
Execução de imprimação com

asfalto diluído CM‐30
5,62 340,60 1914,17

2.2

Transporte comercial com

caminhao carroceria 9 T,

rodovia pavimentada ‐ ( taxa

de 0,0012 T/m² de CM‐30 x

Area a ser pavimentada)

2,30 4,50 10,34

2.3

Construção de pavimento com

aplicação de concreto

betuminoso usinado a quente

(CBUQ), binder, com espessura

de 5,0 cm

5,62 340,60 0,05 95,71

2.4

Transporte com caminhão

basculante 10 m³ de massa

asfaltica para pavimentação

urbana

95,71 4,50 430,69

LARGURA  ALTURA ESPESSURA QUANTIDADE

(m) (m) (m) UND

2.5

Concreto FCK ‐ 15MPA, traço

1:3, 4:3, 5 (cimento/areia

média/brita 1) ‐ preparo

mecânico com betoneira 400 l.

AF_07/2016 ‐ TENTO

6,50 0,30 0,12 0,00

3.0

ALTURA QUANTIDADE

(m) UND

3.1

Execução de passeio (calçada)

ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm

armado. AF_07/2016 ‐ RAMPA 

DE ACESSIBILIDADE

1,20 8,00 16,32

4.0

LARGURA  EXTENSÃO Nº DE FAIXAS PINTADAS QUANTIDADE

(m) (m) (UND) (UND)

4.1.1

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA CONTINUA E

SECCIONADA

0,10 340,60 ‐ 1,00 34,06

4.1.2

Sinalização horizontal com tinta 

retrorrefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de

vidro ‐ FAIXA DE PEDESTRE

0,40 3,00 8,13 4,00 39,00

4.2

Piso podotatil de concreto ‐

direcional e alerta, *40 x 40 x

2,5* cm

0,40 1,20 ‐ 8,00 24,00

ACESSIBILIDADE

UND

m²

m³

m³

Txkm

m²

TxKm

m³

m³xKm

m³

1,202,20

(m)

PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  ‐ TERMO DE COMPROMISSO 0299/2017

LOCAL: CENTRO

RUA VICENTE FERNANDO (MAGELA)

ITEM DESCRIÇÃO

PAVIMENAÇÃO ASFÁLTICA

TERRAPLANAGEM

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

TOTAL UND

ITEM DESCRIÇÃO UND

m²

m²

UND

ITEM DESCRIÇÃO
BASE MAIOR

(m)

TOTAL
ÁREA QUANTIDADE

4.3 DESCRIÇÃO
m² (UND)

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL UND

0,00

UND

m²

m²

SINALIZAÇÃO

BASE MENOR

TOTAL

TOTAL



4.3.1

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Octogonal (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,60

4.3.2

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Circular (Dim. CTB Lei

nº 9.503/97

0,00

4.3.3

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Triangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

0,20

4.3.4

Placa de sinalização em chapa

de aço num 16 com pintura

refletiva ‐ Retangular (Dim. CTB

Lei nº 9.503/97

1,00

4.4.1

Tubo Aço Galvanizado Com

Costura, Classe Leve, Dn 50

Mm (2"), E = 3,00 Mm ‐

SUPORTE PLACA

30,80

5.0

LARGURA  EXTENSÃO PROFUNDIDADE QUANTIDADE DISTÂNCIA VOLUME
AREA DA 

TUBULAÇÃO

(m) (m) (m) (UND) (Km) (m³) (m²)

5.1

Guia (meio‐fio) concreto,

moldada in loco em trecho reto

com extrusoram 14 cm base x

30 cm altura

0,14 680,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 680,00 m

5.2

Execução de sarjeta de

concreto usinado, moldada in

loco em trecho reto, 30 CM

base X 15 CM altura

0,30 680,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 680,00 m

5.3

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015

0,44 680,00 0,15 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44,88 m³

5.4

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência

0,44 680,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 299,20 m²

5.5

Transporte com caminhão

basculante 6m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora

3,00 56,10 1,25 168,30 m³xkm

5.6
Tubo de Concreto Simples, DN

400 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,13 0,00 m

5.7

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.8

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.9

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência ‐ DN 400 mm.

0,90 0,00 1,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.10

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

400 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências ‐ DN 400 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

EMPOLAMENTO TOTALITEM DESCRIÇÃO

DRENAGEM

UND

2,00

0,00

1,00

8,00

m²

m²

UND
TOTAL UND

11,00 m

DRENAGEM SUPERFICIAL

DRENAGEM DE TRAVESSIA URBANA

0,30

0,13

0,20

0,13

2,80

m²

m²

4.4 DESCRIÇÃO
ALTURA

(m)

QUANTIDADE



5.11

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora ‐ 

DN 400 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³XKm

5.12
Tubo de Concreto Simples, DN

600 mm para aguas pluviais
‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ 0,00 0,28 ‐ 0,00 m

5.13

Escavação mecanizada de vala

com profundidade até 1,5 m

(média entre montante e

jusante/uma composição por

trecho) com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da

retro: 0,26 m3 / potência: 88

hp), largura de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, locais

com baixo nível de

interferência. AF_01/2015 ‐

Conforme NBR 12266/1992 ‐

DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.14

Preparo de fundo de vala com

largura menor que 1.5 M, em

local com nível baixo de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m²

5.15

Reaterro mecanizado de vala

com retroescavadeira, largura

até 0,8 M, profundidade até

1,5 M, com solo de 1 categoria

em locais com baixo nivel de

interferência  ‐ DN 600 mm.

1,15 0,00 1,20 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m³

5.16

Assentamento de tudo de

concreto para redes coletoras

de águas pluviais, diâmeto de

600 mm, junta rígida, instalado

em local com baixo nível de

interferências  ‐ DN 600 mm.

‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 m

5.17

Transporte com caminhão

basculante 6 m³ em rodovia

com leito natural ‐ Bota fora  ‐ 

DN 600 mm.

‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 0,00 ‐ 1,25 0,00 m³xkm

5.18

Boca de lobo em alvenaria

tijolo macico, revestida c/

argamassa de cimento e areia

1:3, sobre lastro de concreto

10 cm e tampa de concreto

armado

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.19

Poço de visita para rede de esg.

Sanit. Em aneis de concreto,

diâmetro = 60 CM, prof = 80

cm, incluindo degrau, excluindo

tampao ferro fundido

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND

5.20

Tampao fofo articulado, classe

D400 carga max 40 T, redondo

tampa *600 mm, rede

pluvial/esgoto

‐ ‐ ‐ 0,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00 UND
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