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1. INTRODUÇÃO 

A RUMO tem a intenção de construir um novo terminal multimodal de transbordo para 

grãos e farelo no Município de Rio Verde- GO, Brasil (Figura 1). 

Em termos operacionais, o terminal de transbordo foi concebido para recebimento de 

grãos e farelo por modal rodoviário, estocagem e expedição por modal ferroviário.  

Ressalta-se que em função da contratação do EPC ter sido definida como um recorte do 

projeto básico global (grãos 4 silos, fertilizantes, açúcar), a PROPONENTE deve 

considerar as devidas alterações na documentação e quantitativos em função do devido 

escopo desta contratação (2 silos grãos, 1 armazém farelo, 1 tulha ferroviária, 6 balanças 

e as mesmas edificações do pacote global). Ademais, este documento deve ser 

complementado pelas atas de reunião de equalizações, listas de esclarecimentos e itens 

do contrato. Em caso de informações divergentes, deve prevalecer os conceitos e 

esclarecimentos das ATAs de reuniões e lista de esclarecimentos técnicos durante 

negociações. 

 
Figura 1-Visão Geral do local do empreendimento (Rio Verde - GO) 

Fonte: (Autor,2019) 
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A Figura 2 ilustra o ponto de entroncamento da BR452 com a construção na nova via de 

acesso ao terminal, de aproximadamente 4,2 km. A PROPONENTE deve considerar em 

sua proposta de EPC essa via indicada no projeto assim como elemento de transposição 

de nível rotatória em nível, assim como processo de autorização e homologação junto 

aos órgãos legais. 

 

 

Figura 2-Visão Geral da nova via de acesso ao terminal junto à BR452 (Imagem ilustrativa e orientativa) 
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2. OBJETIVO 

Este Memorial descritivo tem por objetivo a descrição técnica completa do escopo a ser 

considerado pela PROPONENTE para a modalidade de contratação EPC (Engineering, 

Procurement e Construction) - Engenharia, Suprimentos, Construção, Montagem e 

Gerenciamento, para o empreendimento localizado no Município de Rio Verde- GO, para 

o escopo grãos (2 silos) e farelo. A Figura 2 ilustra a posição do futuro empreendimento 

junto às curvas de nível obtidas do levantamento topográfico do Projeto Básico. 

 

 

Figura 3 – Locação do empreendimento- Rio Verde (GO) 

Fonte: (Autor,2019) 

 

Ressalta-se que este documento não abrange interfaces, aspectos de custos e jurídicos, 

os quais devem ser tratados em fóruns restritamente comerciais. 
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3. DEFINIÇÕES BÁSICAS 

CLIENTE 

Será denominado CLIENTE a empresa CLIENTE do empreendimento (RUMO- Malha 

Central). 

 

PROPONENTE 

Será denominada PROPONENTE a empresa participante do certame descrito neste 

documento. Para este modelo de contratação, a PROPONENTE poderá ser denominada 

EPCista 

 

CONTRATADA 

Será denominada CONTRATADA a empresa contemplada no processo vigente e 

responsável pela execução e cumprimento do escopo descrito. Pela modalidade de EPC, 

a CONTRATADA deve ser responsável pela contratação, gerenciamento e 

diligenciamento de suas SUBCONTRATADAS. 

 

SUBCONTRATADA 

Será denominada SUBCONTRATADA a empresa prestadora de serviços e fornecimento 

subordinada diretamente à CONTRATADA (EPCista). 

 

FABRICANTE 

Será denominada FABRICANTE a empresa fornecedora dos materiais e/ou 

equipamentos a serem utilizados em cada caso. 

 

FISCALIZAÇÃO 

Será denominada FISCALIZAÇÃO a equipe responsável pela execução dos serviços de 

acompanhamento e de controle de campo. 

 

De forma geral a Figura 4 ilustra a modalidade EPC. Os elementos em azul representam 

a interface com cliente (RUMO). Já os blocos alaranjados são os elementos sob 

responsabilidade da PROPONENTE. Destaca-se o gerenciamento interno do contrato 
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pela PROPONENTE, por Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP) dedicado e 

previamente aprovado pelo CLIENTE. 

 

 
Figura 4 – Definições gerais de fornecimento EPC 

Fonte: (Autor,2019) 

 

A Figura 5 ilustra em maiores detalhes as responsabilidades gerais de cada empresa 

que serão detalhadas, mais especificamente, na Matriz de Responsabilidades. 
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Figura 5 – Detalhamento dos responsáveis no empreendimento 

Fonte: (Autor,2019) 
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4. CRONOGRAMA BASE PARA O CERTAME 

 

O processo de contratação do EPC deverá passar por etapas rigorosas de controle e 

esclarecimentos técnicos. Para tanto, as datas abaixo serão rigorosamente exigidas para 

evitarem-se atrasos na negociação. 

Ressalta-se que em função do cronograma do Projeto Básico prever o fim deste 

em17/10/19, os pacotes de projetos que forem finalizados antes serão enviados às 

PROPONENTES em forma de circulares e atualizações. 

 
Tabela 1 – Programação e cronograma para o certame 

 

DATA ETAPAS 

25/10/2019 Envio do Acordo de Confidencialidade às PROPONENTES 

29/10/2019 Recebimento do Acordo de Confidencialidade assinado pelas PROPONENTES 

29/10/2019 Reunião Técnica de apresentação do escopo- EPC (Local Promon-SP) 

29/10/2019 Encaminhamento dos documentos preliminares do Projeto Básico 

31/10/2019 Visita técnica das Proponentes aos Sites- Rio Verde e Santa Helena (Ponto de Encontro) 

outubro e 
novembro/2019 Atualizações em fluxo contínuo do Projeto Básico 

01/2020 Fim - Esclarecimentos Técnicos a serem endereçados à RUMO 

01/2020 Retorno dos esclarecimentos enviadas pelas PROPONENTES  

01/2020 Recebimento de Propostas Técnicas revisadas 

01/2020 Previsão de assinatura do contrato 
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5. LISTA DE DOCUMENTOS DO PROJETO BÁSICO 

A Tabela 2 identifica os documentos a serem entregues à PROPONENTE após 

finalização do Projeto Básico. Ressalta-se que essa lista pode ser alterada ao longo do 

processo de cotação e negociação. Adicionalmente, o Projeto Básico reflete a melhor 

referência de concepção do terminal e servirá de base para a equalização e negociação. 

Como o escopo de contratação, objeto desta carta convite, reflete um recorte do projeto 

básico global, ressalta-se que a PROPONENTE deve avaliar o teor dos documentos e 

adaptá-los para o escopo efetivamente a ser contratado (grãos com dois silos e 1 

armazém farelo). 

 Eventuais alterações de concepção devem ser identificadas na proposta da 

PROPONENTE, devendo ser aceitas previamente pela RUMO. 

Tabela 2 – Lista de Documentos elaborados no Projeto Básico 

NÚMERO RUMO NÚMERO PROJETISTA DESCRIÇÃO 

  GERAL 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-LI-001 E. RUMO001-CD1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Documentos do Projeto 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-MD-001 E.RUMO001-CD1-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memorial Descritivo e premissas do Projeto 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-RL-003 E.RUMO001-CD1-50007 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memorial Descritivo para Termo de Referência 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-RL-005 E.RUMO001-CD1-50009 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Termo de Referência para contratação de EPC 

  ENGENHARIA CIVIL (GERAL) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-RL-001 E.RUMO001-ST1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Critério de Projeto-Civil 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-LI-001 E.RUMO001-ST7-50001 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Lista de quantidades (infraestrutura, fundações, estruturas d
concreto, metálicas e arquitetura) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-MD-001 E.RUMO001-ST1-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memoria descritivo de obras Civil 

  ENGENHARIA CIVIL (GEOTECNIA) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-001 E.RUMO001-MS3-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho - Locação de Sondagens - Planta Geral 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-PT-001 E.RUMO001-MS1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Parecer Técnico - contração de serviços de sondagens 
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TRV-XX-IV94-20-3-0100-RL-002 E.RUMO001-MS1-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Relatório Geotécnico e definições de fundações 

  ENGENHARIA CIVIL (INFRAESTRUTURA) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-002 E.RUMO001-IH2-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho- Infraestrutura viária- geometria, planta e cortes 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-003 E.RUMO001-IH2-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho- Terraplenagem- Planta e cortes principais 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-035 E.RUMO001-IH4-50001 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Desenho- Sistemas subterrâneos e drenagem pluvial- Planta e c
principais 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-004 E.RUMO001-IH2-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho- levantamento topográfico e limites do terreno 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-005 E.RUMO001-IH2-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho- infraestrutura ferroviária- planta e cortes 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-RL-003 E.RUMO001-IH1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memorial cálculo/descritivo- infraestrutura ferroviária- 

  ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAS DE CONCRETO E 
FUNDAÇÕES) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-006 E.RUMO001-ST4-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-Silos de grãos - infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-007 E.RUMO001-ST4-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-silos de açúcar - infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-008 E.RUMO001-ST4-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-Armazém de fertilizantes - infraestrutura/fundação

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-009 E.RUMO001-ST4-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-transportadores - infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-010 E.RUMO001-ST4-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-tombador de caminhão- grãos  - infraestrutura/fundaç

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-011 E.RUMO001-ST4-50006 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-tombador de caminhão- açúcar  - infraestrutura/funda

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-012 E.RUMO001-ST4-50007 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Desenho-carregamento de caminhão-fertilizantes  - 
infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-013 E.RUMO001-ST4-50008 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-pré-forma- balanças rodoviárias - infraestrutura/funda

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-014 E.RUMO001-ST4-50009 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Desenho-pré-forma- apoio ao caminhoneiro-convivência - 
infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-015 E.RUMO001-ST4-50010 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-pré-forma- prédio administrativo - infraestrutura/funda

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-016 E.RUMO001-ST4-50011 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-pré-forma-oficina de manutenção- infraestrutura/funda
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TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-017 E.RUMO001-ST4-50012 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-moega ferroviária- infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-018 E.RUMO001-ST4-50013 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-ETA/ETEL- infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-019 E.RUMO001-ST4-50014 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-tancagem- infraestrutura/fundação/diques 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-021 E.RUMO001-ST4-50016 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-Portaria e controle de acesso- infraestrutura/fundaçã

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-022 E.RUMO001-ST4-50017 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-amostragem- infraestrutura/fundação 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-023 E.RUMO001-ST4-50018 Terminal de Rio Verde-GOProjeto BásicoRM-Armazém de fertiliz

TRV-XX-IV94-20-3-0100-MC-001 E.RUMO001-ST1-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
MC-memória de cálculo e descritivo das estruturas e fundaçõe

  ENGENHARIA CIVIL (ESTRUTURAS METÁLICAS) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-024 E.RUMO001-ST3-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-Oficina de manutenção- cobertura- estrutura metálic

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-025 E.RUMO001-ST3-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-área de convivência- cobertura- estrutura metálica

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-026 E.RUMO001-ST3-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-tombadores de caminhão- cobertura- estrutura metál

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-027 E.RUMO001-ST3-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-amostragem- cobertura- estrutura metálica 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-028 E.RUMO001-ST3-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-prédio administrativo- cobertura- estrutura metálica

TRV-XX-IV94-20-3-0100-MC-002 E.RUMO001-ST1-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
MC-memória de cálculo estruturas metálicas 

  ENGENHARIA CIVIL (ARQUITETURA) 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-029 E.RUMO001-AQ2-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-prédio administrativo- planta e cortes 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-030 E.RUMO001-AQ2-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-apoio ao caminhoneiro/convivência- planta e cortes

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-031 E.RUMO001-AQ2-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-portaria- planta e cortes 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-032 E.RUMO001-AQ2-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-amostragem- planta e cortes 
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TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-033 E.RUMO001-AQ2-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-área de limpeza de vagões- planta e cortes 

TRV-XX-IV94-20-3-0100-DE-034 E.RUMO001-AQ2-50006 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho-Ses e CCM- planta e cortes 

  ENGENHARIA MECÂNICA 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-LI-600 E.RUMO001-MH1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Equipamentos Mecânicos 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-601 E.RUMO001-MH4-50001 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Arranjo Mecânico consolidado-plano Diretor do empreendiment
faseamento 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-602 E.RUMO001-MH4-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Arranjo Mecânico-Alternativa 1 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-LI-603 E.RUMO001-MH4-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Arranjo Mecânico-Alternativa 2 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-604 E.RUMO001-MH4-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e cortes- Área do tombador 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-605 E.RUMO001-MH4-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte longitudinal-Silos- grãos 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-LI-606 E.RUMO001-MH4-50006 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte transversal-Silos- grãos 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-607 E.RUMO001-MH4-50007 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte -Armazém de fertilizantes 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-608 E.RUMO001-MH4-50008 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte -tancagem 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-609 E.RUMO001-MH4-50009 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte amostragem 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-610 E.RUMO001-MH4-50010 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte longitudinal-Tulha ferroviária 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-611 E.RUMO001-MH4-50011 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte transversal-Tulha ferroviária 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-612 E.RUMO001-MH4-50012 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte transversal-Utilidades 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-613 E.RUMO001-MH4-50013 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte- área de carregamento rodoviário de fertilizante

TRV-XX-IV94-20-3-0600-DE-614 E.RUMO001-MH4-50014 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Planta e corte- área de limpeza de vagões 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-MC-610 E.RUMO001-MH2-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memória de cálculo-Transportadores 
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TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-601 E.RUMO001-MH6-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados – Amostragem/desenlonam

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-602 E.RUMO001-MH6-50002 
Terminal de Rio Verde-GOProjeto BásicoEspecificação Técnica/

de dados – Balança rodoviária 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-603 E.RUMO001-MH6-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  – Tombador de caminhõ

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-604 E.RUMO001-MH6-50004 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Especificação Técnica/folha de dados- Transportadores e 
alimentadores de correia 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-605 E.RUMO001-MH6-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Sistema de despoeiram

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-606 E.RUMO001-MH6-50006 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Tanques 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-607 E.RUMO001-MH6-50007 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Tulha Ferroviária 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-608 E.RUMO001-MH6-50008 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Balança de fluxo 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-609 E.RUMO001-MH6-50009 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Bombas centrífuga

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-610 E.RUMO001-MH6-50010 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Bombas de incêndi

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-606 E.RUMO001-MH6-50006 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Tanques 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-612 E.RUMO001-MH6-50012 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Especificação Técnica/folha de dados  –  ETEL- Estação de
Tratamento de Efluentes Líquidos 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-611 E.RUMO001-MH6-5011 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Especificação Técnica/folha de dados  –  ETA- Estação de Tratam
de Águas 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-613 E.RUMO001-MH6-50013 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados- Sistema de ar comprim

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-614 E.RUMO001-MH6-50014 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Vibrador de vagões

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-615 E.RUMO001-MH6-50015 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados   – Talhas Elétricas 

TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-616 E.RUMO001-MH6-50016 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Especificação Técnica/folha de dados  –  Balança ferroviária
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TRV-XX-IV94-20-3-0600-ET-617 E.RUMO001-MH6-50017 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Especificação Técnica/folha de dados  – sistema de limpeza d
vagões 

  ENGENHARIA ELÉTRICA 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-RL-001 E.RUMO001-IE1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Critérios de projeto- Elétrica 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-LI-001 E.RUMO001-IE8-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Equipamentos Elétricos 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-LI-002 E.RUMO001-IE8-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Cargas Elétricas 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-DE-001 E.RUMO001-IE2-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Diagrama Unifilar Geral 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-DE-002 E.RUMO001-IE3-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho - arranjo elétrico- sala elétrica 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-DE-003 E.RUMO001-IE3-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho - Rota de cabos Motores 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-DE-004 E.RUMO001-IE3-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenho - Rota de cabos Iluminação & Tomadas 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-DE-005 E.RUMO001-IE3-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Rota de cabos Rede de média tensão 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-DE-006 E.RUMO001-IE3-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Rota de cabos da iluminação viária; 

   

   

TRV-XX-IV94-20-3-0700-LI-003 E.RUMO001-IE8-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Cabos de Força 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-ET-001 E.RUMO001-IE8-50011 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
ET Transformador Abaixador 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-ET-002 E.RUMO001-IE8-50012 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
ET CCM 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-ET-003 E.RUMO001-IE8-50013 Terminal de Rio Verde-GOProjeto BásicoET Painel de MT 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-ET-004 E.RUMO001-IE8-50014 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
ET SE-138KV 
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TRV-XX-IV94-20-3-0700-ET-005 E.RUMO001-IE8-50015 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
ET Eletrocentro 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-LI-004 E.RUMO001-IE8-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Materiais - aterramento e SPDA 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-LI-005 E.RUMO001-IE8-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Materiais - iluminação 

TRV-XX-IV94-20-3-0700-MC-001 E.RUMO001-IE1-50004 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memorial Cálculo - demandas elétricas para concessionária

TRV-XX-IV94-20-3-0700-MC-002 E.RUMO001-IE1-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memorial Cálculo - Iluminação Viária 

   

  ENGENHARIA INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-RL-001 E.RUMO0001-IS1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Critérios de projeto- Instrumentação e automação 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-LI-001 E.RUMO0001-IS1-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Listas de instrumentos 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-LI-002 E.RUMO0001-IS8-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
 Planilhas de quantidades (Lista de Materiais) 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-DE-001 E.RUMO0001-IS3-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Locação de instrumentos e painéis de campo 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-DE-002 E.RUMO0001-IS3-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Desenhos de rotas de cabos de automação 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-LI-003 E.RUMO0001-IS1-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico  
Lista de quantitativos de entradas e saídas 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-FD-001 E.RUMO0001-IS7-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico  
Folhas de dados 

TRV-XX-IV94-20-3-0800-FD-002 E.RUMO0001-IS7-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico  
Especificação básica de automação industrial 

  ENGENHARIA DE PROCESSOS 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-LI-020 E.RUMO001-EQ1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Sumário de Utilidades 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-DE-001 E.RUMO001-EQ2-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Diagrama de Blocos 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-DE-002 E.RUMO001-EQ2-50002 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Fluxograma de Processo: Manuseio de Açúcar/Grãos/Fertiliza
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TRV-XX-IV94-20-3-0200-DE-001 E.RUMO001-EQ2-50003 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Fluxograma de Processo: Ar Comprimido 

TRV-XX-IV94-20-3-0300-DE-001 E.RUMO001-EQ2-50004 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Fluxograma de Processo: Sistema de Distribuição e Tratamento
Água / Efluentes 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-DE-003 E.RUMO001-EQ2-50005 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Fluxograma de Engenharia: Manuseio de Açúcar e Grãos 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-DE-004 E.RUMO001-EQ2-50006 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Fluxograma de Engenharia: Manuseio de Fertilizante 

TRV-XX-IV94-20-3-0200-DE-002 E.RUMO001-EQ2-50007 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Fluxograma de Engenharia: Distribuição de Ar Comprimido

TRV-XX-IV94-20-3-1000-DE-005 E.RUMO001-EQ2-50008 

Terminal de Rio Verde-GO 
Projeto Básico 

Fluxograma de Engenharia: Sistema de Distribuição e Tratamen
Água / Efluentes 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-LI-021 E.RUMO001-EQ3-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Linhas 

TRV-XX-IV94-20-3-0500-MD-001 E.RUMO001-SF1-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Memorial Descritivo/cálculo do Sistema de Combate a Incênd

TRV-XX-IV94-20-3-0500-DE-001 E.RUMO001-SF2-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Fluxoplanta do Sistema de Combate a Incêndio 

TRV-XX-IV94-20-3-0500-LI-001 E.RUMO001-SF3-50001 
Terminal de Rio Verde-GO 

Projeto Básico 
Lista de Materiais de Segurança 
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6. DESCRITIVO OPERACIONAL 

6.1 Matriz de cargas 

O terminal foi projetado para ser um ponto de transbordo para grãos, farelo, açúcar, 

fertilizantes e líquidos inflamáveis (em longo prazo). Ressalta-se, novamente, que o 

escopo da PROPONENTE trata-se apenas da carga de grãos (parcial) e farelo. 

Entretanto, a PROPONENTE deve ter ciência que seu projeto e obra não devem 

inviabilizar as futuras expansões do terminal retratados no plano de cargas abaixo. 

As características dos materiais manuseados neste terminal e respectivos volume de 

movimentação anual considerado são: 

 

Tabela 3 – Matriz de Cargas do projeto (*) 

Produto Densidade (t/m³) Ângulo de 
Repouso 

Movimentação 
Anual 

Soja 0,65 – 0,72 29 
8MM t/ano Milho 0,7 – 0,75 30 

Farelo 0,63 – 0,65 33 - 37 
Açúcar 0,90 30 1MM t/ano 
Cloreto de Potássio 1,137 35 

1,5MM t/ano 

Sulfato de Amônia 1,010 29 
CAN – Nitrato de Cálcio 0,996 34 
Superfosfato Triplo 1,070 30 – 35 
Monoamine Phosphate 1,040 35 
Ureia Gr 0,770 34 
Rocha Fosfática 1,437 30 - 35  

(*) Valores DEVERÃO ser confirmados pelo Cliente no início do projeto executivo. 

Os equipamentos, seus componentes e acessórios deverão ser projetados para serviço 

de operação continua, de 22 horas por dia, local de instalação e classificação de área de 

acordo com as requisições de materiais. 

6.2 Lista das áreas e descritivo geral 

Tabela 4 – Matriz de Cargas do projeto (*) 

ÁREA DESCRIÇÃO 

100 RECEPÇÃO DE AÇÚCAR, GRÃOS E FARELO 

200 MANUSEIO DE AÇÚCAR, GRÃOS E FARELO 
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300 ARMAZENAMENTO DE AÇÚCAR, GRÃOS E FARELO 

400 EXPEDIÇÃO DE AÇÚCAR, GRÃOS E FARELO 

500 RECEPÇÃO E MANUSEIO DE FERTILIZANTES 

600 ARMAZENAMENTO DE FERTILIZANTES 

700 EXPEDIÇÃO DE FERTILIZANTES 

800 ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 

900 UTILIDADES 

1000 GERAL 

 

6.3 Recebimento Rodoviário e Expedição Ferroviária 

A operação inicia através de uma portaria de acesso ao terminal, onde os caminhões 

fazem o agendamento para descarregar os grãos e farelo no terminal. Após passar pela 

portaria os caminhões acessam a área de Amostragem de grãos. A área de amostragem 

de grãos está dívida em 4 baias e as dimensões estão indicadas conforme os desenhos 

de arranjo indicados no item 2 em anexo. Neste momento, não deve ser considerada 

área e equipamentos para amostragem de açúcar. 

Existe uma área inicial coberta para que o caminhão consiga fazer o desenlonamento 

para que ele possa prosseguir para a próxima área. O terminal irá dispor de 2 

amostradores automáticos para grãos e farelo onde cada um atenderá 2 baias. E 

também existirá em uma única baia um amostrador exclusivo para açúcar, que apesar 

de não ser escopo atual, deve estar previsto no plano de cargas da estrutura como futura 

expansão. Os detalhes construtivos desta edificação estarão descritos no memorial 

descritivo de Civil. Após a coleta do material, o mesmo será direcionado para um 

laboratório (1 por baia) para que seja feito a análise do produto.  

Deverá ser previsto um sistema de retorno automático para o caminhão deste material 

analisado. 

Os caminhões, portanto, se direcionam para uma próxima área coberta onde poderão 

fazer o enlonamento do caminhão e logo em seguida eles podem acessar a acessam a 
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área de estacionamento do terminal onde irão aguardar a autorização do terminal para 

a área de descarregamento.  

O estacionamento para grãos, açúcar e farelo foi estimado para a capacidade de 

aproximadamente 360 caminhões do tipo bi-trem de comprimento máximo 30 metros 

para granéis vegetais. Este pátio deve ser feito para o escopo completo, incluindo vagas 

para a futura operação de açúcar. 

 

 
Figura 6 – Prédio de amostragem (corte típico).  

 

Os caminhões, portanto, liberados para descarregar no tombador passam por uma 

pesagem em uma balança rodoviária (3 balanças rodoviárias instaladas antes de 

entrarem nos tombadores e 3 balanças rodoviárias na saída dos tombadores).  

Nota-se pela disposição do arranjo do prédio da amostragem que para a primeira fase 

de operação foi previsto apenas um ponto de amostragem. Porém, há reserva de espaço 

para expansão de até 3 pontos de amostragem mais uma via de entrada/saída rápida 

(sem amostragem). A operação poderá variar os fluxos de entrada e saída das vias de 

acordo com as demandas e formação de filas. 

Após pesagem, a carga deverá ser direcionada a área dos tombadores de caminhão (ver 

Fig. Abaixo). 
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Figura 7 – Área dos tombadores (corte típico) 

 

O projeto foi concebido com uma operação de tombador de caminhões em duas 

unidades independentes (Ver layout dos documentos em anexo). A primeira estação de 

moegas rodoviárias corresponde por uma linha com 6 tombadores para grãos e 2 para 

farelo (Totalizando 8 tombadores). Este elemento deve ser construído em sua íntegra 

para este escopo da PROPONENTE. 

Esta estação deverá estar toda preparada e instalada com um sistema completo de 

despoeiramento dotado por Filtros manga, exaustores e captores para que o 

desprendimento para atmosfera atenda as normas vigentes do meio ambiente.  

A capacidade estática final do terminal (longo prazo) de armazenagem do terminal está 

dividida em 4 Silos fundo “Melita” com capacidade de aproximadamente 25.000 

toneladas de grãos/silo e um armazém com capacidade de aproximadamente 40.000 

toneladas para grãos ou farelo. A PROPONENTE deve considerar em seu escopo a 

construção inicial para operação de 2 silos de 25.000 toneladas e o armazém de farelos. 

O Armazém de grãos/farelo possuirá duas linhas de alimentação com dois trippers, pois 

possibilitará a armazenagem e recebimento simultâneo destes dois produtos.  

Existem também outros dois armazéns dedicados a produtos exclusivos, para o futuro: 

(i) Armazém para açúcar com capacidade estática de 50.000 toneladas e; (ii) Armazém 

de Fertilizantes com capacidade estática de 40.000 toneladas, com 5 baias de 8.000 
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toneladas, separadas por gigantes, para diferentes tipos de fertilizantes, os quais não 

são escopo da PROPONENTE neste momento. 

A quantidade total (longo prazo) de tulhas ferroviárias que está sendo considerado no 

projeto são 3 tulhas de grãos para carregamento simultâneo de grãos e farelo e uma 

única tulha exclusiva para expedição de açúcar provenientes do armazém ou das linhas 

de expedição direta. Entretanto, a PROPONENTE deve considerar em seu escopo 

apenas uma tulha e seu respectivo prédio metálico e em concreto. Apesar das demais 

tulhas futuras não serem objeto da PROPONENTE, a mesma deve considerar os futuros 

esforços nas fundações e acoplagem de estruturas metálicas em sua estrutura atual. 

 

A inclusão da terceira tulha está claramente indicada no desenho TRV-XX-IV94-20-3-

0600-DE-610, porém não foi detalhado o estudo de alimentação desta terceira tulha 

(inclusão de um novo desviador). Esta tulha foi concebida, pois quando a linha de açúcar 

estiver “travada”, a tulha de grãos deverá dar a mesma vazão de duas linhas de tulha.  

As tulhas são compostas por um sistema com alimentação por esteira metálica (“redler”) 

que faz a distribuição do produto de uma maneira uniforme sobre os silos de concreto. A 

pesagem de produto será feita através de balanças de fluxo contendo 6 saídas por tulha 

o que irá possibilitar uma capacidade de expedição de 3000 t/h. Um dos maiores desafios 

para o projeto executivo é a otimização do carregamento de vagões.  
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Figura 8 –Tulhas de carregamento (corte típico) 

 

Existe todo um sistema de manuseio e movimentação de produtos para que seja 

possibilitada as transferências e desvios dos produtos pelas diversas linhas. Nos 

documentos do projeto básico estão as especificações técnicas que descrevem todos os 

detalhes e características técnicas. O proponente deverá incluir um sistema automático 

de abertura das escotilhas dos vagões. 

6.4 Recebimento Ferroviário e Expedição Rodoviário – Fertilizantes 

A PROPONENTE deve considerar uma linha ferroviária singela em seu escopo, para uso 

exclusivo de carregamento de grãos, conforme demonstrado no Plano Diretor por fases. 

Entretanto, o projeto deve considerar e, portanto, não inviabilizar as futuras expansões 

das linhas para as demais operações, incluindo fertilizantes. 
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Adicionalmente, a PROPONENTE deve considerar todos dispositivos de drenagem 

pluvial da plataforma ferroviária, tanto para a fase inicial com via singela, quanto para a 

futura expansão das linhas. 

6.5 Fornecimento Elétrico 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos e sistemas elétricos para o escopo descrito neste 

documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo), além das Subestações (1 primária 

e 4 eletrocentros distribuídos). Apesar da documentação do projeto básico contemplar o 

escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve considerar apenas os elementos 

relativos ao escopo descrito. 

 

De forma geral, cabe a contratada: 

• Atendimento as normas nacionais (NBR) ou as normas internacionais cabíveis 

como ANSI, NEC, NEMA, IEC, IEEE; 

• Todas as normas devem estar em sua última edição; 

• Atendimento as normas em vigor do Estado de Goiás (ENEL GO). 

As informações, especificações, quantitativos e documentos de referência a serem 

entregues representam a melhor visão do Projeto Básico. É de responsabilidade da 

PROPONENTE o planejamento e fornecimento de todos os materiais, equipamentos, 

acessórios, sinalizações e demais componentes necessários para a completa execução 

dos serviços.  

 Escopo Técnico 

As informações e premissas abaixo deverão ser utilizadas durante detalhamento, 

planejamento e avaliação do Projeto. 

O critério de projeto elétrico do Terminal Multimodal de Sólidos em Rio Verde, GO, da 

RUMO Logística S.A, deverá ser utilizado em conjunto com os critérios de projeto das 

demais disciplinas envolvidas, a fim de garantir e consistência do projeto como um todo. 
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O projeto deverá incluir detalhamento dos seguintes itens: aterramento elétrico (malha 

enterrada e interligações dos equipamentos instalados ao tempo e edificações), Sistema 

de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Distribuição de Força de Média e 

Baixa Tensão, assim como sistemas auxiliares (UPSs, Sistemas em Corrente Contínua, 

Iluminação e Tomadas), abrangendo mais especificamente os itens listados a seguir: 

 

• Subestação Principal em 138kV – responsável pela interligação das instalações à 

rede elétrica da concessionária, em configuração barra simples, com 

transformador de potência rebaixador de tensão para 13,8kV;  

Nota1: o nível de tensão de fornecimento de energia deverá ser confirmado pela 

concessionária local com solicitação pela PROPONENTE. 

Nota2: deverá fazer parte da subestação a Casa de Controle, que abrigará a 

proteção e controle da parte de alta tensão da subestação e o painel de 

distribuição de média tensão para alimentação das subestações de distribuição 

(eletrocentros); 

• Subestações de distribuição 13,8-0,48kV: serão do tipo eletrocentro, incluindo 

transformador de potência a seco de relação de tensão 13,8-0,48kV, cubículo de 

manobra, resistor de aterramento, Centro de Controle de Motores, serviços de 

fornecimento de energia ininterrupta em corrente contínua e alternada e todos os 

serviços auxiliares intrínsecos conforme documentação de referência; 

• Alimentadores primários em 13,8kV: serão encaminhados da casa de comando 

da SE Principal até os eletrocentros, em cabos isolados instalados em bancos de 

dutos, 

• Distribuição de força em 480V: engloba a alimentação de todas as cargas 

acionadas em baixa tensão, desde motores (acionados ou não por inversores de 

frequência), painéis de sistemas independentes (pontes rolantes, por exemplo) e 

transformadores de iluminação e tomadas. 

• Distribuição auxiliar 480V, 220/127V, 125Vcc: envolve alimentação de sistemas 

de comando, iluminação e tomadas, e sistemas de fornecimento de energia 

ininterrupta em corrente contínua e alternada. A proponente deverá incluir na 

proposta a elaboração de Memória de Cálculo referentes ao dimensionamento 
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dos sistemas de UPS, distribuição de energia em corrente contínua, 

transformadores de iluminação e alimentação para Sistema de Ar condicionado. 

• O projeto de aterramento deverá memorial de cálculo referente à malha e 

aterramento de toda a planta industrial e edificações, de forma a garantir que não 

haja risco para os operadores e todas as pessoas dentro das instalações. A 

memória de cálculo deverá ser feita com base em medições de resistividade do 

solo pelo método de Werner (escopo da Proponente), feita após a conclusão do 

serviço de terraplenagem e estratificação do solo para duas camadas 

equivalentes. O detalhamento deverá incluir a malha enterrada e os afloramentos 

para interligação de equipamentos.  

• Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas: deverá ser feito a partir de 

memória de cálculo conforme NBR-5419, em sua última versão. Equipamentos 

metálicos instalados ao tempo e telhados metálicos de galpões e edificações 

poderão ser utilizados como captores naturais se atenderem às exigências da 

norma NBR-5419.  

• Distribuição de Iluminação Normal e de Emergência: deverá estar incluída no 

escopo de contratação do eletrocentro. É de responsabilidade da Contratada 

garantir que o projeto de iluminação atenda aos níveis mínimos de iluminância 

conforme normatização vigente. 

• A iluminação de emergência interna às edificações deverá ser feita com blocos 

autônomos.  

• Distribuição de Iluminação Viária, incluindo iluminação de trecho da estrada 

anterior à portaria de entrada no empreendimento: deve ser projetado garantindo 

a iluminância mínima de 50lux, utilizando preferencialmente luminárias para 

postes em LED com painel solar, bateria e fotocélula, que dispensam distribuição 

de cabeamento para alimentação. 

• Dimensionamento e especificação de Sistemas, Equipamentos e Materiais: as 

especificações de equipamentos e materiais devem seguir as premissas 

estabelecidas no Critério de Projeto Elétrico e nas Especificações Técnicas de 

referência, entretanto esta documentação deverá ser revisada e complementada 

pela CONTRATADA de modo a garantir o correto fornecimento destes itens. 
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• Memoriais de Cálculo: devem ser elaborados pela contratada no mínimo os 

seguintes memoriais de cálculo: Aterramento, SPDA, Curto Circuito, Fluxo de 

Potência, Dimensionamento de Sistemas de Energia Ininterrupta (UPS e Sistema 

em corrente contínua); 

• Sistema de Telecom: todos equipamentos devem ser gerenciáveis e habilitados 

para incorporação em rede supervisória centralizada através de endereçamento 

individual. 

 

Distribuição de CFTV: deve incluir o monitoramento das esteiras transportadoras e todas 

edificações. O CFTV referente aos eletrocentros e à Subestação Principal devem estar 

incluídos nos fornecimentos dos pacotes.   

 

As seguintes normas deverão ser aplicadas ao projeto de TELECOM, todas em sua 

última versão: 

• ABNT NBR-8094 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por 

exposição à névoa salina - Método de ensaio 

• ABNT NBR-13487 - Fibras ópticas tipo multimodo índice gradual - Especificação 

• ABNT NBR-14702 - Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 75 � para redes 

de banda larga - Especificação 

• ABNT NBR-14772 - Optical fibres cables - Indoor/outdoor optical fiber cables - 

Specification 

• ABNT NBR-5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas 

• ABNT NBR-5597 - Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento 

protetor e rosca NPT – Requisitos 

 

Características gerais do sistema de CFTV: 

Todos os elementos que compõem os subsistemas, quando aplicável, devem ser 

certificados pela ANATEL, INMETRO, bem como outros órgãos reguladores. 

Para as áreas classificadas deverão ser utilizadas câmeras à prova de explosão e 

deverão possuir certificados conforme portaria 83 do INMETRO. 
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Os equipamentos, como os conversores de mídia, que ficarem em área externa, deverão 

ser instalados em abrigos com a função de protegê-los contra a umidade, vento, poeira 

e temperaturas elevadas e demais agentes ofensores de maneira a manter os 

equipamentos dentro das suas condições de funcionamento.  

Os abrigos deverão garantir as condições internas de funcionamento até a temperatura 

externa, à sombra, de 45º e na situação de estarem expostos à ação direta dos raios 

solares em qualquer dia e hora do ano. 

 

Os seguintes materiais devem ser considerados no projeto de telecom:  

• Caixa de Junção IVT 

• Caixa de Junção IVT para área classificada 

• Conversores de mídia 

• Câmera Dome PTZ 

• Câmera tipo PTZ  

• Câmera de alta resolução 

• Supressor de surto – Sinal de vídeo composto 

• Supressor de surto – Alimentação Elétrica 

• DIO 

• Cabo coaxial 

• Cabo óptico 

• Cordão óptico 

• Poste 

 

Caso não exista uma estrutura vertical que viabilize a instalação da câmera, será 

instalado no local um poste com as características adequadas. 

6.6 Fornecimento de Instrumentação e Automação 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos e sistemas de automação para o escopo descrito 

neste documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da documentação do 
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projeto básico contemplar o escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve 

considerar apenas os elementos relativos ao escopo descrito. 

 

Os fornecedores deverão prever o fornecimento modular ou faseado dos produtos, se 

assim o cliente desejar. Sendo assim o projeto deve ser adequado para que não dependa 

apenas do fornecimento completo para que haja funcionamento apropriado do terminal. 

 

Instrumentação 

O escopo de fornecimento abrange todos os serviços de projeto fornecimento construção 

e montagem listados abaixo sem, contudo, se limitar a eles: 

• Fornecimento de toda a instrumentação  

• Inspeção de Recebimento, Armazenagem e Preservação de instrumentos e 

equipamentos; 

• Calibração dos instrumentos de campo utilizando instrumentos e procedimentos 

compatíveis 

• Montagem de instrumentos no campo; 

• Calibração e montagem de sensores ou detectores de chama, fumaça e gás; 

• Calibração e montagem de válvulas de controle, On-Off e de segurança; 

• Montagem e ligações de caixas de junção e caixas de passagem; 

• Instalação das ligações primárias de instrumentos; 

• Execução das interligações elétricas e pneumáticas dos instrumentos e válvulas; 

• Instalação de leitos, eletrocalhas, eletrodutos e conduletes, e seus acessórios; 

• Lançamento e ligações de cabos, incluindo a identificação, teste de isolação, teste 

de continuidade de cabos e multicabos, dos instrumentos até os painéis do 

Sistema de Controle; 

• Testes das tubulações de ar e tomadas de impulso; 

• Teste de estanqueidade em válvulas de controle; 

• Identificação dos equipamentos e instrumentos, através de pintura. 
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Automação 

O escopo de fornecimento abrange materiais e serviços para integração de todo o 

sistema de manuseio e utilidades do Terminal, desde os dispositivos de I/O remoto, dos 

CLP´s de “pacotes" até os equipamentos do CCO. 

Os aparelhos de manobras automáticos (AMVs) serão controlados pelo sistema de 

controle e sinalização da Pêra ferroviária. 

O CLP de processo está ligado ao processo por rede profinet em “anel (fibra optica) 

interligando todo sistema de processo de manuseio do terminal e os eletrocentros. 

Os PLC´s dos Pacotes serão interligados por rede ethernet TCP/IP. 

 

Escopo de serviços: 

• Levantamento de campo; 

• Projeto executivo de todo o sistema e “as built”; 

• Reuniões para detalhamento do limite de bateria com fornecedores dos 

equipamentos e sistemas com interface com SSC; 

• Configuração das bases de dados; 

• Elaboração das telas; 

• Elaboração dos aplicativos dos CLP’s; 

• Elaboração dos aplicativos do SCADA; 

• Configuração dos equipamentos dedicados da rede de automação; 

• Configuração dos ativos de rede de automação; 

• Documentação; 

• Suprimento de todos os componentes do sistema; 

• Montagem dos painéis conforme projeto aprovado; 

• Testes de aceitação em fábrica; 

• Embalagem e transporte; 

• Supervisão de montagem no campo; 

• Testes preliminares de comissionamento; 

• Certificação de redes Ethernet/IP dedicada a automação; 

• Testes de aceitação no campo; 
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• Teste de desempenho; 

• Treinamento de operadores; 

• Treinamento de manutenção; 

• Operação assistida; 

• Aceitação final; 

• Assistência técnica 

6.7 Lista de Fluidos 

A tabela abaixo sumariza as características e condições de projeto de cada utilidade a 

ser considerada no projeto. 

Tabela 5 - Tabela com características dos Fluidos de Projeto 

Código Descrição Densidade 
(kg/m³) 

Condições de Projeto 

Temperatura (°C) Pressão (kgf/cm²) 

AB Água Bruta 1000 60,0 10,0 

AT Água Tratada 1000 60,0 10,0 

AP Água Potável 1000 60,0 10,0 

AC Ar Comprimido 1000 60,0 10,0 

 

6.8 Dados básicos, critérios e definições de projeto 

Horas Efetivas de Operação 

São horas efetivamente utilizadas na produção. Não fazem parte deste conjunto as horas 

paradas para manutenção da unidade nem as horas paradas por falta de água, energia 

elétrica ou qualquer outro insumo. 

 

Vazões de Processo 

Duas vazões horárias de processo – a nominal e a de projeto – foram consideradas para 

elaboração do projeto básico. 

 

Vazão Nominal 
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As vazões nominais representam as vazões normais de um processo, são utilizadas para 

definição do Balanço de Massa. 

 

Vazão de Projeto 

As vazões de projeto representam os valores de fluxo para os quais os equipamentos 

estarão projetados para assegurar/manter a operação da planta sob condições de 

demanda máxima e por períodos pontuais. As vazões de projeto são calculadas a partir 

da vazão nominal, aplicando-se fatores específicos de projeto para cada uma das 

operações unitárias que definam a capacidade dos equipamentos para as exigências 

máximas esperadas, considerando todas as variações possíveis do processo. Desta 

forma, vazão de Projeto = 120% da Vazão de Nominal. 

 

6.9 Critérios de Dimensionamento de Tubulação 

Drenagem (fluxo por gravidade) 

Velocidade máxima: 1 a 1,5 m/s 

Máxima perda de carga por 100 m: 0,035 bar 

Observação: Critério não válido para canaletas 

 

Sucção de bombas 

Velocidade recomendada: 1 a 1,5 m/s 

Perda de carga recomendada por 100 m: 0,1 a 0,23 bar  

 

Descarga de bombas 

Velocidade recomendada: 1,5 a 3 m/s (máximo de 4 m/s) 

Perda de carga recomendada por 100 m: 0,1 a 0,7 bar (máximo de 0,9 bar) 

 

Ar Comprimido 

Cabeçotes principais de distribuição de ar comprimido: 

Velocidade máxima: 20 m/s 

Velocidade recomendada: 6 a 8 m/s 



 

 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
No 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-RL-003 
EMPRESA: RUMO FOLHA: 36 de 175 
DEPTO: 

ENGENHARIA & PROJETOS 
REVISÃO: 

03 
UNIDADE: Terminal de Rio Verde - GO N. Promon: 

E.RUMO001-CD1-50007 

PROJETOS 
TÍTULO: Projeto Básico 

Memorial descritivo para Termo de Referência 

 

Perda de carga máxima por 100 m: 0,23 bar 

 

Ramais de distribuição: 

Velocidade máxima: 20 m/s 

Velocidade recomendada: 8 a 10 m/s 

Perda de carga máxima por 100 m: 0,8 bar 

 

6.10 Critérios de Projeto de Temperatura e Pressão 

Temperatura de projeto 

Quando não informada, a temperatura de projeto da tubulação deve ser de 15°C acima 

da temperatura máxima de operação, ou, no mínimo, de 60°C. 

 

Pressão de projeto 

Sucção de bombas: 

Pressão de projeto = pressão máxima no vaso onde o líquido é succionado + pressão 

correspondente ao nível máximo de líquido no vaso. 

 

Descarga de bombas: 

Pressão de projeto = pressão de projeto de sucção + pressão diferencial no shut-off da 

bomba. 

 

Tubulações protegidas com válvula de segurança: 

Pressão de projeto = pressão de set da válvula de segurança. 

 

Tubulação de distribuição onde não é conhecida a pressão de shut-off da bomba: 

Pressão de projeto = 125% da pressão normal de operação, ou 110% da pressão 

máxima de operação. 

 

Pressão de shut-off das bombas 
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Para a fase básica do projeto, a pressão de shut-off das bombas foi estimada conforme 

pontos abaixo: 

Para pressões diferenciais acima de 3,5 kgf/cm²g:  

Pressão diferencial de shut-off = 1,2 x Pressão diferencial de projeto. 

Para pressões diferenciais abaixo de 3,5 kgf/cm²g:  

Pressão diferencial de shut-off = 1,3 x Pressão diferencial de projeto. 

 

Definição da pressão de teste 

A pressão para testes hidrostáticos deve ser igual a 1,5 x Pressão de projeto. Para 

tubulações com temperatura de operação acima de 65 °C, a pressão de teste deve estar 

em acordo com ASME B31.3-2008, parágrafo 345.4.2 e a equação a seguir: 

S

SP
P

T

T

⋅⋅

=

5,1  , onde: 

P: pressão de projeto (manométrica); 

PT: pressão mínima de teste (manométrica); 

S: tensão de limite de escoamento à temperatura de projeto; 

ST: tensão de limite de escoamento à temperatura de teste (para este projeto, é igual à 

temperatura ambiente). 

 

6.11 Identificação de Equipamentos, Linhas e Instrumentos 

Equipamentos 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
AM Amostrador 
BC Bomba Centrífuga 
BL Balança 
CP Compressor 
DV Válvula Desviadora 
FI Filtro Inserível 

MG Moega 
MN Pacote de Fornecimento 
RD Redler 
SI Silo de Armazenamento 
ST Sistema de Tratamento 
SX Sistema de Fornecimento (Pacote) 
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TB Tombador de caminhões 
TC Trocador de calor 
TE Talha elétrica 
TF Tulha ferroviária 
TP Transportador de correias 
TR Transportador com tripper 
TU Tulha Ferroviária 
TQ Tanque 
VA Vaso 
VB Vibrador de vagões 

 

Identificação de Equipamentos 

Área Código Equipamento Sequencial 

400 TU 002 

Ex: 400-TU-002 
Instrumentos 

A identificação da função dos instrumentos será realizada a partir da norma ISA 5.1. 

Identificação de Instrumentos 

Área Código Equipamento Sequencial 

800 PI 001 

Ex: 800-PI-001 
 

Linhas 

Identificação de Linhas 

Diâmetro Código do Fluido Área Sequencial Especificação Isolamento 

1” AC 200 005 GB01 NI 

Ex: 1”-AC-200-005-GB01-NI 
 

A definição dos tipos de isolamento térmico deverá estar de acordo com a tabela abaixo: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 

PP Proteção Pessoal 

CC Conservação de Calor 

NI Não isolado 
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6.12 Descrição das Utilidades 

O presente item tem como objetivo descrever os conceitos utilizados para 

dimensionamento das redes de suprimento de água potável, água industrial e ar 

comprimido para operação da unidade. Demais premissas utilizadas podem ser 

consultadas no documento TRV-XX-IV94-20-3-1000-LI-002: “Sumário de Utilidades”. 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos e sistemas de utilidades para o escopo descrito 

neste documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da documentação do 

projeto básico contemplar o escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve 

considerar apenas os elementos relativos ao escopo descrito. 

 Sistema de Distribuição de Água 

Toda água industrial e potável para suprimento da planta terá como origem poço 

artesiano e será encaminhada ao Tanque de Água (900-TQ-001). O respectivo tanque 

terá capacidade de 260 m³, volume suficiente para garantir suprimento de água para 1,5 

dias de operação da unidade em caso de eventuais problemas operacionais com a 

captação de água. 

As bombas 900-BC-002A/B (principal e reserva) são responsáveis pelo encaminhamento 

de água para consumo, sanitários e cozinha. Já as bombas 900-BC-003A/B (principal e 

reserva) são responsáveis pelo suprimento de água para as estações de serviço 

distribuídas pelas áreas operacionais da unidade. Toda a rede de distribuição de água 

para edificações e estações de serviço podem ser consultadas nos documentos TRV-

XX-IV94-20-3-0300-DE-001: “Fluxograma de Processo – Sistema de Distribuição e 

Tratamento de Água” e TRV-XX-IV94-20-3-1000-DE-005: “Fluxograma de Engenharia – 

Sistema de Distribuição e Tratamento de Água”. 

Foi considerado também que a água de captação é apropriada para consumo e que a 

Estação de Tratamento de Água (900-ST-001) tem a função apenas de remoção de 

impurezas. Essa informação deve ser confirmada durante fase de detalhamento. É 

escopo da PROPONENTE a realização de todos os estudos necessários para análise 
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de qualidade de água disponível, bem como a localização do poço artesiano. Quaisquer 

alterações resultantes da eventual mudança de local do poço artesiano devem ser 

consideradas pela PROPONENTE durante projeto de detalhamento, inclusive estudo 

freáticos, perfurações de poços e características da Estação de Tratamento de Água. 

Não deverá ser considerado abastecimento de água pública ou por caminhões. 

 Sistema de Distribuição de Ar Comprimido 

O sistema de ar comprimido será composto por compressores principais e reservas, 

dotados de filtros e secador de ar de modo a garantir qualidade de ar de instrumento 

para todos os consumidores (Estações de Serviço, Instrumentos Pneumáticos, Filtros 

Inseríveis, Válvulas Desviadoras, Filtros de Manga, Balanças de Fluxo e Vibradores de 

Vagão), visando maior vida útil dos equipamentos, instrumentos e acessórios. O 

consumo total de ar comprimido foi distribuído entre três conjuntos de compressores:  

 

Identificação Área Consumidores 

900-CP-001A/B Próximo ao Armazém de 
Açúcar 

Circuito principal de transportadores, Filtros 
Manga de Tombadores de Caminhão., 100-

ES-001, 300-ES-001 e 300-ES-002 

900-CP-002A/B Próximo ao Armazém de 
Fertilizantes 

Sistema de Limpeza de Vagões, Filtro Manga 
das Moegas, Vibradores de Vagões, 600-ES-

001 e 600-ES-002 

900-CP-003A/B Próximo as Tulhas 
Ferroviárias Balanças de Fluxo das Tulhas Ferroviárias 

 

Quaisquer alterações resultantes do avanço do projeto de detalhamento, como valores 

de consumo ou novos consumidores de ar comprimido, deverão ser considerados pela 

PROPONENTE durante elaboração da proposta. A distribuição de tubos para cada 

consumidor individual também deve ser considerada durante detalhamento. Toda a rede 

de distribuição de ar comprimido para equipamentos e estações de serviço podem ser 

consultadas nos documentos TRV-XX-IV94-20-3-0200-DE-001: “Fluxograma de 

Processo – Distribuição de Ar Comprimido” e TRV-XX-IV94-20-3-200-DE-002: 

“Fluxograma de Engenharia – Distribuição de Ar Comprimido”. 
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 Sistema de Detecção e Combate a Incêndio 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos dos sistemas de detecção e combate a incêndio 

para o escopo descrito neste documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar 

da documentação do projeto básico contemplar o escopo completo do terminal, a 

PROPONENTE deve considerar apenas os elementos relativos ao escopo descrito. 

 

Geral 

O presente capítulo tem como função apontar diretrizes para a executora e planejadora 

do Projeto do Sistema de Detecção e Combate a Incêndio do Terminal de Rio Verde-

GO.  

De forma geral, cabe a contratada: 

• Atendimento as normas nacionais (NBR); 

• Atendimento as normas em vigor do Estado de Goiás (NTCB-GO); 

• Atendimento as normas em vigor do Estado de São Paulo (NTCB-SP) devido ao 

seu maior nível de exigência conforme recomendações de segurança contra 

Incêndio; 

• Garantia de toda a documentação e atendimento as especificações necessárias 

para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. 

As informações, especificações, quantitativos e documentos de referência a serem 

entregues representam a melhor visão do Projeto Básico. É de responsabilidade da 

PROPONENTE o planejamento e fornecimento de todos os materiais, equipamentos, 

acessórios, sinalizações e demais componentes necessários para a completa execução 

dos serviços. A transferência do sistema de combate a incêndio à RUMO se dará 

somente após os testes de aceitação e performance e da obtenção do AVCB. 

 

Escopo Técnico 

As informações e premissas abaixo deverão ser utilizadas durante detalhamento, 

planejamento e avaliação do Projeto do Sistema de Detecção e Combate a Incêndio: 
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a) Legislação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo será utilizada como 

referência para a elaboração do Projeto de SDCI; 

b) Para balanças, amostradores e tombadores, considerar proteção principal via 

sistema de hidrantes; 

c) Para todos os transportadores enclausurados é necessário: 

o Considerar sistema de dilúvio para combate (instalação de tubo de água acima 

da galeria e sprinklers distribuídos conforme norma vigente); 

o Considerar cabo linear de temperatura (sistema classe A, com redundância); 

o Para os transportadores com tripper, considerar sistema Fire Trace para maior 

velocidade de resposta contra eventuais situações de risco. 

d) Para as tulhas ferroviárias, deverá ser considerada rede de hidrantes e sistema 

de dilúvio para combate: tubulações preferencialmente instaladas nas paredes do 

equipamento, com bicos projetados em 45° (conforme norma vigente); 

e) Para as torres de transferência, considerar sistema de dilúvio para combate; 

f) Para os filtros-manga, considerar sistema de dilúvio para combate. Outro ponto 

importante a ser considerado no futuro é o fornecimento de válvula damper contra 

fogo, que isola a moega do filtro do equipamento (deve ser alinhado com o 

fornecedor dos equipamentos); 

g) Para o pátio de carretas, considerar sistema de hidrantes para combate ao fogo; 

h) Para os armazéns de grãos, açúcar e fertilizantes, considerar canhões monitores 

para combate, utilizando sempre como referência a IT-27 do Corpo de Bombeiros 

do Estado de São Paulo; 

i) Para os silos verticais, considerar sistema de dilúvio (para interior do 

equipamento) e hidrantes (para área térrea); 

j) Para a área administrativa, considerar sistema de hidrantes, detectores de 

fumaça, sirene, acionadores manuais e extintores de incêndio; 

k) Para o sistema de captação e armazenamento de água, considerar os seguintes 

pontos: 

o Corpo de Bombeiros do Estado de SP considera mínimo de 120 minutos de 

água, porém, o projeto deve considerar armazenamento de água suficiente 

para 180 minutos de combate; 
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o Para dimensionamento do sistema, foi considerado funcionamento de 3 

equipamentos simultâneos (2 canhões e 1 dilúvio, ou outra pior combinação 

encontrada); 

o Não serão consideradas bombas elétricas no projeto, apenas bombas à diesel 

(2 unidades) e bomba jockey; 

o Será considerada captação de água de poço dedicada ao Sistema de Combate 

a Incêndio. É escopo da PROPONENTE o detalhamento do sistema de 

captação. O armazenamento de água de incêndio deverá ser feito via 2x 

reservatórios comunicantes, conforme padrão RUMO; 

l) Para a elaboração da rede de distribuição de água para combate, considerar 

individualização dos sistemas e anéis com válvulas setoriais para facilitar 

manutenção e operação. 

m) Base do corpo de bombeiros terá espaço para um caminhão, uma sala simples e 

banheiro; 

n) Sistemas de controle devem ser individualizados para cada área da unidade 

(armazém de grãos/farelo, armazém de açúcar, armazém de fertilizantes, área 

administrativa...), porém serão reportados a central única instalada fisicamente na 

sala dos bombeiros; 

o) Para conexões entre tubulações, não será adotado sistema ranhurado. 

 Sistema de Tratamento de Efluentes 

O terminal será dotado de estação de tratamento de efluentes sanitários, dimensionada 

considerando fluxo de 2000 pessoas por dia. Além dos funcionários, será considerada 

demanda prevista para atendimento de caminhoneiros e terceiros que passem pelo 

empreendimento. 

Não é autorizado o uso de sumidouro ou fossa séptica, desta forma, todos os banheiros 

do terminal devem ser interligados a ETE (Estação de Tratamento de Efluentes – 900-

ST-002) para posterior encaminhamento ao ponto de lançamento, que deve ser 

outorgado pelo respectivo órgão ambiental. 
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7. INFORMAÇÕES HIDROLÓGICAS 

A média do fluxo de chuvas foram apuradas com base nas aferições mensais 

disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia na estação pluviométrica 

localizada em Rio Verde. A PROPONENTE deve elaborar estudo hidrológico mais 

acurado durante projeto Detalhado. 

 

 

Figura 9 - Acumulado Histórico de Chuvas - Rio Verde (GO) 

 

 

Figura 10 - Acumulado de Chuvas - Rio Verde (GO) - Ano:2018 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 

 

�

��

���

���

���

���

���

��	
	��������������������



 

 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
No 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-RL-003 
EMPRESA: RUMO FOLHA: 45 de 175 
DEPTO: 

ENGENHARIA & PROJETOS 
REVISÃO: 

03 
UNIDADE: Terminal de Rio Verde - GO N. Promon: 

E.RUMO001-CD1-50007 

PROJETOS 
TÍTULO: Projeto Básico 

Memorial descritivo para Termo de Referência 

 

 
Figura 11 - Acumulado Mensal de Chuvas - Rio Verde (GO) - Ano:2017 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET 
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8. ESCOPO DA PROPONENTE – ENGENHARIA 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os projetos detalhados do escopo 

descrito neste documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da 

documentação do projeto básico contemplar o escopo completo do terminal, a 

PROPONENTE deve considerar apenas os elementos relativos ao escopo descrito. 

 

Como parte integrante da modalidade EPC, a PROPONENTE deve considerar em seu 

escopo o projeto detalhado, em nível executivo, de todas as estruturas, equipamentos e 

instalações descritas neste memorial. Para tanto, as seguintes atividades e entregáveis 

estão relacionadas por disciplina. Este capítulo é uma referência de boas práticas de 

Engenharia e, a PROPONENTE, não deve se limitar em sua proposta. Todos projetos 

detalhados devem seguir rigorosamente as Normas e boas práticas de Engenharia e 

serão submetidos ao processo de validação e certificação da RUMO antes da liberação 

para execução ou compra. 

Todos projetos Detalhados devem ser produzidos em BIM (Building Information 

Modeling), com LOD mínimo 500. Ou seja, a RUMO fará seu gerenciamento, 

acompanhamento do projeto e obra, pelo modelo 3D/4D. Para tanto, a PROPONENTE 

deverá manter a maquete base atualizada semanalmente. 

Todos documentos de projeto detalhado deverão ser fornecidos em dwg e pdf, além dos 

respectivos arquivos em BIM (Ex. Révit- .rvt) e emitidos no sistema de gerenciamento de 

documentação da RUMO. 

Antes da execução de qualquer serviço ou obra, o respectivo projeto deve estar com o 

status “Liberado para Construção”, emitido pela RUMO. As especificações técnicas de 

serviços serão rigorosamente analisadas pela Certificação da RUMO antes da execução. 

Adicionalmente, todos documentos do projeto deverão ser submetidos “Para 

Aprovação”. 

8.1 Coordenação 

• Cronograma físico e report à RUMO com reuniões semanais;  

• Cronograma financeiro; 
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• Curva “S”; 

• Lista de documentos do projeto atualizadas quinzenalmente; 

• Procedimento Geral de Coordenação e matriz de comunicação; 

• Plano Geral de Qualidade; 

• Relatório Mensal;  

• Relatório de acompanhamento de desembolso e CAPEX; 

• Relatório de viabilidade e custeio;  

• Relatório de Análise de Risco; 

• Tramitação de emissão de documentos no sistema interno da RUMO, incluindo As 

built. 

• Análise de Construtabilidade; 

• Design Review quinzenal, por modelo 3D- (mínimo LOD 500).  

8.2 Engenharia de Processos 

• Relatório de análise de consistência; 

• Critérios de projeto; 

• Simulações de processo; 

• Balanço de massa e energia; 

• Memória de cálculo de equipamentos, sistemas, válvulas e linhas; 

• Memória de cálculo de redes de água – sistema de incêndio; 

• Sumário de utilidades; 

• Dados de processo para classificação elétrica de áreas; 

• Fluxogramas de processo; 

• Fluxogramas de engenharia; 

• Lista de linhas; 

• Lista de equipamentos mecânicos e de segurança; 

• Lista de fluidos; 

• Lista de itens especiais; 

• Lista de dados para atendimento a NR-13; 

• Lista de condições de limite de bateria; 
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• Lista de risco potencial para proteção contra incêndio; 

• Folha de dados processo para equipamentos, sistemas, pacotes e instrumentos; 

• Folha de dados processo para instrumentos; 

• Matriz de causa e efeito; 

• Dados de processo para sistema de detecção de fogo, fumaça, gases, 

hidrocarbonetos e produtos químicos; 

• Memorial descritivo de intertravamento; 

• Requisição de materiais e serviços; 

• Manual de operação; 

• Memorial descritivo de processo; 

• Procedimentos de comissionamento; 

• Lista de consumíveis; 

• Análise técnica de propostas de fornecedores e subcontratados. 

• HAZOP 

8.3 Engenharia mecânica 

• Critério de projeto; 

• Memória de cálculo; 

• Fluxogramas; 

• Diagramas; 

• Desenhos de conjunto de equipamentos; 

• Desenhos de conjunto de estruturas auxiliares; 

• Layout de equipamentos; 

• Detalhes de equipamentos; 

• Folha de dados; 

• Especificação técnica; 

• Requisição de material; 

• Avaliação técnica de proposta (ATP); 

• Comentário de documentos de fornecedores; 

• Relatórios. 
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8.4 Tubulação 

• Critérios de projeto; 

• Plantas de tubulação; 

• Planta chave de tubulação; 

• Isométricos; 

• Índices de interligações (tie-ins); 

• Desenhos de peças especiais; 

• Catálogo de suportes padrão; 

• Memórias de cálculo de análise de tensões; 

• Plantas de cargas de tubulação; 

• Índices de suportes de tubulação; 

• Desenho de suporte especial de tubulação; 

• Relação de orelhas para suportes de tubulação; 

• Especificação técnica de suportes de mola; 

• Especificação técnica de juntas de expansão; 

• Análise de efeitos transitórios; 

• Listas de materiais; 

• Requisições de materiais; 

• Especificação de materiais; 

• Avaliações técnicas de propostas (ATP); 

• Comentários em desenhos de fornecedores. 

8.5 Engenharia Elétrica e Telecom. 

• Critérios de projeto; 

• Memórias de cálculo; 

• Cômputo de cargas; 

• Memorial descritivo de projeto; 

• Memorial descritivo de operação; 

• Diagramas unifilares; 

• Diagramas trifilares e tabelas de cargas de painéis de luz; 
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• Diagramas lógicos; 

• Diagramas funcionais; 

• Diagramas de interligação; 

• Detalhes típicos de instalação de Força, Iluminação, Aterramento, SPDA e 

Montagem eletromecânica e/ou suportes; 

• Arranjos de equipamentos; 

• Plantas de distribuição de força, controle e aterramento; 

• Plantas de SPDA; 

• Plantas de iluminação e tomadas; 

• Plantas de sistemas de comunicação e CFTV; 

• Listas de equipamentos; 

• Especificações de equipamentos; 

• Folha de dados de equipamentos; 

• Listas de cabos de força e controle; 

• Listas de materiais; 

• Requisições de equipamentos; 

• Requisições de materiais; 

• Análise técnica de propostas (ATP); 

• Análise de documentação de fornecedores. 

8.6 Instrumentação e Automação 

• Critérios de projeto; 

• Listas de instrumentos relacionando todos os instrumentos físicos e virtuais com 

informação de, no mínimo, tag, serviço, folha de dados, planta, detalhe típico, 

diagrama de interligação e malha. 

• Detalhes típicos de suportes para instrumentação; 

• Memórias de cálculo; 

• Memoriais descritivos dos diversos subsistemas do empreendimento; 

• Diagramas lógicos; 
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• Arquitetura completa do sistema com todos os componentes do sistema de 

supervisão e controle (SSC); 

• Listas de entradas e saídas; 

• Lista de equipamentos de automação; 

• Elaboração do manual de operação; 

• Plantas de instrumentação; 

• Arranjos da sala de controle; 

• Listas de Materiais; 

• Diagramas de malhas; 

• Diagramas de interligação; 

• Especificação funcional do SSC; 

• Especificação de telas; 

• Folhas de dados de instrumentos; 

• Especificação técnica do SSC; 

• Especificações de instrumentos e itens especiais; 

• Requisições de instrumentos e sistemas; 

• Especificação de materiais; 

• Requisições de materiais; 

• Cadastro de materiais; 

• Análise técnica de propostas (ATPs); 

• Comentários em desenho de fornecedor; 

• Diligenciamento e inspeção de itens críticos. 

8.7 Arquitetura 

• Planta de situação; 

• Plantas, cortes e fachadas; 

• Tabelas de acabamento; 

• Lista de materiais; 

• Detalhes específicos; 

• Critérios de projeto; 
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• Textos e relatórios; 

• Memorial descritivo; 

• Especificações técnicas; 

• Planilhas de quantidades; 

• Análise técnica de propostas (ATP) e fornecedores; 

• Comentários a documentos de fornecedores. 

8.8 Civil – Estruturas de concreto, fundações e Geotecnia 

• Critérios de projeto; 

• Relatório Geotécnico e definições de fundações; 

• Desenhos de formas e armaduras; 

• Desenhos de fundações e estaqueamento; 

• Desenhos de padronização de estruturas; 

• Desenhos de obras especiais e contenções; 

• Desenhos de pré-moldados e plano de montagem; 

• Planta de sondagens e ensaios geotécnicos complementares; 

• Memórias de cálculo; 

• Listas de materiais; 

• Requisições de materiais e serviços; 

• Especificações técnicas de materiais e serviços; 

• Projeto de instrumentação e Plano de monitoramento de recalques de acordo com 

recomendação NBR6122. 

8.9 Civil – Estruturas de Metálicas 

• Critérios de projeto; 

• Desenhos unifilares de estruturas metálicas; 

• Desenhos de detalhamento e montagem de estruturas metálicas; 

• Desenhos de padronização de estruturas; 

• Memórias de cálculo; 

• Listas de materiais; 
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• Requisições de materiais e serviços; 

• Especificações técnicas de materiais e serviços. 

8.10 Civil – Infraestrutura 

• Critérios de projeto; 

• Relatório operacionais de ferrovias e sistema viário; 

• Desenhos de geometria, terraplenagem, pavimentação- planta, cortes e notas de 

serviço; 

• Desenhos de implantação horizontal (marcos topográficos, malha de coordenadas e 

datum). Todos projetos devem estar referenciados na mesma base de coordenadas 

(preferencialmente SIRGAS 2000). Não serão aceitos projetos de subcontratados da 

PROPONENTE em coordenadas independentes; 

• Desenhos de implantação vertical. Todos projetos devem estar referenciados na 

mesma base altimétrica (preferencialmente IBGE). Não serão aceitos projetos de 

subcontratados da PROPONENTE em referenciais altimétricos independentes; 

• Desenhos de todos sistemas subterrâneos e modelados em 3D; 

• Desenhos de sistemas prediais em BIM; 

• Memórias de cálculo; 

• Listas de materiais e serviços; 

• Requisições de materiais e serviços; 

• Especificações técnicas de materiais e serviços 

8.11 Suporte Técnico à Suprimentos 

• Confecção do vendor list de matérias, equipamentos e subcontratados a ser 

aprovado pela RUMO. Não serão aceitos fornecedores sem a aprovação RUMO; 

• Cartas convites para orçamentação de equipamentos e serviços; 

• Equalização técnica das propostas técnicas e comerciais recebidas pelos 

subcontratados. A RUMO deverá acompanhar os processos de equalização técnica; 

• Parecer técnico das propostas emitido e certificado pela RUMO. 

8.12 Assistência Técnica à Obra (ATO) 
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• Controle e atualização do arquivo técnico da obra; 

• Esclarecimento sobre os documentos de engenharia, e suas revisões, para os 

empreiteiros terceiros contratados pelo CLIENTE (se necessário); 

• Acompanhamento das atividades de marcas em campo e atualização de 

documentos “as built”, incluindo atualização do modelo 3D- As built; 

• Resolução de problemas técnicos no campo, oriundos de divergências de 

documentação de fornecedores ou da equipe de engenharia. 

 

9. ESCOPO DA PROPONENTE – SUPRIMENTOS 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os serviços de Suprimentos dos 

equipamentos e sistemas de utilidades para o escopo descrito neste documento (2 silos 

de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da documentação do projeto básico contemplar 

o escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve considerar apenas os elementos 

relativos ao escopo descrito. 

 

A PROPONENTE será responsável por todo o Suprimentos durante a implantação do 

Terminal, pela execução das atividades compreendidas nas seguintes fases do 

processo: 

• Utilizar o Anexo XIII – Vendor List do Termo de Referência para aquisições de 

bens e serviços; 

• Emitir a Coleta de Preços/ Carta-convite; 

• Diligenciar os recebimentos das propostas; 

• Emitir os Julgamentos de Propostas (JP); 

• Discutir com a Engenharia e Gerência do Projeto quais propostas serão avaliadas 

(Short List), com a intensiva participação da RUMO; 

• Remeter as propostas escolhidas para análise técnica pela Engenharia da 

PROPONENTE e Fiscalização da RUMO; 

• Tramitar os questionamentos técnicos, comerciais e fiscais; 

• Obter equalização técnico-comercial das propostas; 
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• Negociar com os proponentes; 

• Emitir a Recomendação de Compra; 

• Emitir Pedido de Compra (PC)/ Contrato (CT) para o fornecedor vencedor do 

processo concorrencial; 

• Obter as assinaturas dos responsáveis do PROPONENTE e pelo fornecedor no 

Contrato; 

• Diligenciar os Documentos de Fornecedor (DF); 

• Diligenciar a devolução dos DF’s comentados pela Engenharia; 

• Diligenciar os DF’s certificados; 

• Diligenciar a emissão do Data Book; 

• Diligenciar a inspeção de fabricação; 

• Emitir as Autorizações de Embarque (AE); 

• Diligenciar o transporte para entrega na Obra; 

• Coordenar o transporte para entrega na Obra de materiais e equipamentos; 

• Fazer a gestão dos REFA’s (relatórios de excesso, falta e/ ou avarias) emitidos 

formalmente pela obra, sob o ponto de vista de ação junto aos fornecedores para 

sanar as pendências; 

• Solucionar os RNC’s emitidos na fase de fabricação ou na inspeção de 

recebimento na obra; 

• Fazer a gestão da assistência dos fornecedores (supervisão de montagem, 

assistência ao comissionamento e partida, treinamento e garantias); 

• Encerrar os Contratos e Pedidos de Compras. 

 

A PROPONENTE deverá propor e informar na sua proposta técnica / comercial a 

estrutura organizacional prevista para Suprimentos durante a execução dos serviços. 

 

A PROPONENTE deve prever a emissão dos seguintes documentos: 

• Plano de Suprimentos; 

• Plano de Compras; 

• Plano de Diligenciamento e Inspeção; 
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• Plano de Logística. 

 

A PROPONENTE deve prever os seguintes processos de acompanhamento e controle 

de Suprimentos: 

• Controle de Coletas de Preço / Carta Convite, desde o recebimento das 

Requisições da Engenharia até à distribuição do Pedidos de Compra / Contrato 

assinado, alinhado com o prazo do empreendimento, com emissão mensal. 

• Relatório de Status de Suprimentos, desde a emissão do Pedido de Compra / 

Contrato até a entrega em campo, destacando as principais datas e avanços em 

%, dentro dos principais - Necessidade de Entrega em Campo / Marcos de 

Fabricação / Liberação em Fábrica / Entrega em Campo, com emissão mensal. 

• ERP utilizado no empreendimento desde a emissão da requisição de bens e 

serviços até controle de estoque em campo; 

• Reunião de Coordenação de Suprimentos semanal; 

 

Ressalta-se que a RUMO poderá vetar tecnicamente a contratação de qualquer 

fornecedor em função de reprovações de requisitos técnicos. 
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10. ESCOPO DA PROPONENTE – CONSTRUÇÃO CIVIL 

10.1 INFRAESTRUTURA 

 SERVIÇOS PRELIMINARES 

A PROPONENTE deve considerar todos serviços preliminares à implantação do 

empreendimento, não se limitando a:  

 

• Instalação de canteiro de obras. Incluindo salas exclusiva para Gerenciamento e 

Fiscalização da RUMO. O projeto do canteiro, assim como tipologias estruturais 

devem ser apresentados na proposta técnica; 

• Demarcação e cercas de canteiro de obras; 

• Cercas e portões do terminal definitivo, com aterramento; 

• Sondagens complementares; 

• Drenagens provisórias, abastecimento de água e estações de tratamento para 

obras; 

• Manutenção de acessos viários para obra; 

• ARTs específicas para todos projetos detalhados, Suprimentos, Construção, 

Montagem e Gerenciamento; 

• ARTs específicas para obras provisórias; 

• Controle de acesso e segurança patrimonial de obras provisórias; 

• Limpeza e manutenção de terrenos lindeiros, vias de acesso e canteiro de obras; 

• Provas de carga- A PROPONENTE deve realizar provas de carga estática e 

dinâmicas, de acordo com recomendações da NBR e em função das estacas 

previstas; 

• A PROPONENTE deve considerar em seu escopo toda mobilização de 

equipamentos de estacas, tirantes, paredes diafragmas (caso necessário); 

• A PROPONENTE deve considerar a especificação e instalação de instrumentos 

de monitoramento de recalques paras estruturas que se enquadram nos requisitos 

da NBR6122. Adicionalmente, a PROPONENTE deve acompanhar, registrar e 
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validar a partida e comissionamento dos silos e armazéns, de acordo com as 

tolerâncias de recalques estabelecidas em seu projeto. 

 PAISAGISMO E URBANISMO 

A PROPONENTE deve considerar todos serviços de paisagismo e urbanismos, não se 

limitando a:  

• Plantio de gramas, vegetação e jardins, onde indicado pelo projeto; 

• Sinalização horizontal e vertical de vias, edificações e equipamentos; 

• Construção de calçadas com acessibilidade para PNE; 

• Estacionamento de veículos e pontos de parada de ônibus e vans para 

funcionários. 

 TERRAPLENAGEM 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os serviços de delimitação da obra, 

instalação de marcos topográficos (OBRIGATÓRIO) e acompanhamento de topógrafo 

em todos serviços associados ao escopo. A Rumo não disponibilizará profissionais para 

execução destes serviços. Qualquer levantamento de campo adicional para completa 

execução dos mesmos é de responsabilidade da PROPONENTE. 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os serviços de terraplenagem, acertos 

de terrenos e limpeza superfície em todas as áreas demarcadas de sua intervenção, 

assim como serviços referentes às plataformas de implantação dos canteiros de obras. 

O excedente de terra escavada (bota-fora) oriundos de serviços como:  raspagem do 

terreno, excedentes de cortes, deverão ser depositados em local dentro da área 

disponível para o empreendimento, a ser definido pela Rumo, visando um possível 

reaproveitamento em serviços de aterros. Empréstimos de terra, para aterros, serão 

responsabilidade da PROPONENTE, quando necessário, deverão ser oriundos de 

jazidas próximas ao local da obra e obedecer aos requisitos mínimos para sua utilização, 

e submetidos à aprovação da fiscalização da Rumo. A tramitação de identificação, 

negociação, certificação ambiental é escopo da PROPONENTE. 



 

 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
No 

TRV-XX-IV94-20-3-1000-RL-003 
EMPRESA: RUMO FOLHA: 59 de 175 
DEPTO: 

ENGENHARIA & PROJETOS 
REVISÃO: 

03 
UNIDADE: Terminal de Rio Verde - GO N. Promon: 

E.RUMO001-CD1-50007 

PROJETOS 
TÍTULO: Projeto Básico 

Memorial descritivo para Termo de Referência 

 

A Figura 12, Figura 13 e Figura 14 ilustram as áreas de terraplenagem como escopo da 

PROPONENTE, destacando-se áreas industriais, áreas da pêra e via de acesso ao site.  

 
Figura 12 – Identificação dos platôs de terraplenagem como escopo da proponente para áreas industriais 
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Figura 13 – Identificação dos platôs de terraplenagem como escopo da proponente para pêra ferroviária 

 
Figura 14 – Identificação dos platôs de terraplenagem como escopo da proponente para via de acesso ao site 

(aproximadamente 4,20km) 

 

 DRENAGEM 

10.1.4.1 Armazém de Grãos e Farelo 
 

A CONTRATADA deverá considerar em seu escopo todo sistema de drenagem pluvial, 

oriunda da Cobertura das Edificações e no entorno das mesmas, incluindo no sistema a 

captação e direcionamento em redes especificas, do material estocado que possa estar 

espalhado na área próxima aos armazéns.  

A drenagem pluvial foi concebida por canaletas dispostas ao longo das periferias dos 

galpões, responsáveis pela condução de qualquer água pluvial proveniente do telhado e 

piso próximo à área. Considerou-se a construção de tanques de sedimentação com o 

objetivo de reter as primeiras lavagens dos pisos, evitando descarga de matéria orgânica 

no corpo receptor. 
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Figura 15 - Drenagem dos Armazéns de  Farelo 

 

10.1.4.2 Drenagem oleosa e Separadoras água e óleo 
 

Áreas sujeitas a derrame de óleo deverão possuir um sistema de captação e 

direcionamento à um sistema de separação água e óleo (SAO). Portanto, a 

CONTRATADA deverá considerar em seu escopo este sistema assim como tubos que 

conectam os pontos geradores de óleo à SAO e posteriormente ao sistema de drenagem 

pluvial. 

 

10.1.4.3 Pátio de Caminhões 
 

A CONTRATADA deverá considerar como água de reuso oriundas das precipitações no 

pátio de caminhões. Considerou-se, portanto, a segregação da drenagem em duas 

canaletas, com ponto alto no centro deste pátio, e direcionamento do efluente à uma 

bacia de acúmulo, com revestimento em PEAD, com um extravasor. A PROPONENTE 

deve prever, além da bacia de acumulação, sistema de bombeamento e reuso de água 

pluvial. 
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Figura 16 - Canaleta do Pátio para Reuso 

 

 

 

10.1.4.4 Ruas de acesso e Coletor tronco 
 

A CONTRATADA deve considerar em seu escopo todo sistema de drenagem pluvial 

limpa, ou seja, evitando o contato com materiais estocados.  

Em princípio, em ruas asfaltadas com alto fluxo de veículos, este sistema consistirá em 

tubulações enterradas de concreto armado, que interligam caixas de passagem e bocas-

de-lobo dupla; ambas de alvenaria estrutural. Em ruas de manutenção, em terra ou brita, 

a drenagem será feita por canais revestidos com grama.  

Os sistemas deverão desaguar em um canal coletor central, revestido com grama com 

deságue em uma bacia de amortização. A CONTRATADA deverá considerar que a 

drenagem pluvial limpa poderá ter suas áreas de contribuição divididas, considerando a 

topografia, em bacias de acumulação menores, dedicadas a uma ou mais áreas de 

contribuição. 

A PROPONENTE também será responsável pela execução das obras de descarte pluvial 

(galerias e bueiros) abaixo da nova pêra ferroviária, eventuais novas travessias abaixo 

do trecho ferroviário existente e, sobretudo, descarte controlado (escadas, dissipadores, 

alas) no corpo receptor na periferia do terreno. 
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Toda drenagem provisória (durante obra) e descartes apropriados são escopo da 

PROPONENTE. Não serão aceitas justificativas de erosão de terreno e impactos 

ambientais em margens de rios e vegetação em função do desconhecimento do solo 

local. 

 

10.1.4.5 Galerias Subterrâneas e Canal Receptor 
 

A CONTRATADA deve considerar em seu escopo galerias pluviais (Celulares ou 

Tubulares) situadas à jusante das bacias de amortização, incluindo trechos sob os 

aterros para implantação da superestrutura ferroviária. 

No desague ao canal receptor deverá ser considerado pela CONTRATADA estruturas 

para dissipação de velocidade compatível com as condições geométricas do canal 

receptor. Não serão aceitos pleitos referentes ao desconhecimento desta informação. 

 

 ARRUAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 

 

Os serviços de arruamento compreendem na instalação de guias pré-moldadas e 

sarjetas que delimitam a via de acesso ao terminal a partir da rodovia e ruas internas. A 

CONTRATADA deverá, na fase do projeto executivo, dimensionar e executar a estrutura 

da estrutura de pavimento de acordo com a sua função e veículos que trafegam nestas 

vias.  

As vias em azul receberão a maior parte do volume de caminhões da planta com fluxo   

mais frequente, dos veículos pesados, como caminhões bitrem 9 eixos/rodotrem. A 

CONTRATADA deverá prever a utilização de pavimento flexível ao longo da maior parte 

da via e pavimentos rígidos em trechos que teriam manobras de veículos que causam 

maior desgaste. O projeto básico previu diferentes estruturas de pavimentos (caixas) de 

acordo com o tráfego estimado. A PROPONENTE deve realizar estudo detalhado de 

tráfego para obtenção de valores mais precisos de passadas equivalentes de eixo 

padrão, de acordo com padrão referido no projeto básico ou superior. 
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Vias em laranja serão destinadas ao fluxo administrativo e eventual acesso de máquinas 

e caminhões para manutenção, com utilização de pavimentos flexíveis. Vias em verde 

terão baixo fluxo de automóveis, com maior frequência para de veículos de manutenção 

periódica das instalações do terminal, sendo, portanto, acabamento em brita. Vias em 

roxo serão destinadas para o futuro acesso de caminhões ao terminal de líquidos, 

devendo ser previsto apenas acesso em terra batida. 

Todas as informações e premissas disponibilizadas neste item deverão ser confirmadas 

com o recebimento do projeto básico de arruamento e validados pela PROPONENTE 

em sua proposta. A PROPONENTE deve apresentar em seu projeto detalhado estudo 

de tráfego e determinação do número de passadas de eixo equivalente (N), para 

pavimentos flexíveis e fadiga para pavimento rígido. 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo de fornecimento, o controle 

tecnológico das camadas estruturais e de revestimento deste pavimento, tais como 

coleta de amostras, ensaios de laboratórios e relatórios de acompanhamento. A RUMO 

deverá receber e certificar o controle tecnológico. 

Todo o projeto detalhado e estudo logístico, incluindo áreas com pavimentação rígida, 

deverá ser previamente aprovado pela Rumo antes da compra de insumos e execução 

pela CONTRATADA. Os serviços de abertura de caixas para execução dos pavimentos 

das ruas e áreas de estacionamentos, transporte de material e descarte em bota-fora 

são escopo da PROPONENTE.  

 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo a execução da via de acesso à planta 

com extensão de 4,20km, plataforma do leito carroçável com 10,00m largura, sendo duas 

faixas de rolamento de 3,50m, e dois acostamentos de 1,50m. Esta via deve acompanhar 

o greide natural do terreno com caimento para um lado e desague da drenagem pluvial 

superficial diretamente no terreno. Não está previsto aplicação de guias, sarjetas e 

drenagens enterradas para esta via. Para o padrão de pavimento, deve-se considerar no 

nas faixas de rolamento pavimento pesado TIPO I, e nos acostamentos, apenas uma 

camada de binder de 5cm ao invés de 10 cm. 
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Figura 17 – Pavimentação da via de acesso à planta (rotatória) 

 

As figuras abaixo ilustram as tipologias de pavimentação desenvolvidas no projeto básico 

e devem ser verificadas pela PROPONENTE durante projeto detalhado.  
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Figura 18 – Pavimento tipo I- Tráfego pesado de caminhões  

 

 

 
Figura 19 – Pavimento tipo II- Tráfego médio de caminhões 

 
Figura 20 – Pavimento tipo III- Tráfego leve de veículos 
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Figura 21 – Pavimento tipo IV- Pavimento rígido para manobras de caminhões 

 

 

 
 

Figura 22 – Pavimento tipo V- acesso de serviço em brita 
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Figura 23 – Pavimento tipo VI- acesso de serviço em terra batida e regularização do subleito 

 

 
Figura 24 – Pavimento tipo VII- passeios em concreto 
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 FERROVIA 

10.1.6.1 Introdução 
 

O escopo atual do pacote Ferroviário para obras civis compreende a execução completa 

da terraplenagem da Pêra Ferroviária a partir do trecho existente, incluindo 

terraplenagem (para todas as linhas futuras), locação e superestrutura da linha ferroviária 

(apenas uma linha para grãos), drenagem e quaisquer outros itens descritos neste 

memorial ou em planilhas de quantidades anexas. 

A Figura 25 ilustra de forma simplificada as intervenções e operação do empreendimento 

as quais serão descritas dentro do escopo deste Memorial Descritivo. 

 

 
Figura 25 - Identificação dos elementos do Pacote Ferroviário 

 

Linha Ferroviária Existente 

Nova Pêra Ferroviária  

Trecho em Corte 

Trecho em Aterro 

Início da Pêra Ferroviária 

Operação de Líquidos 
(Amarelo) 

Operação de 
Grãos/Fertilizantes/Açúcar (Vermelho) 

Moega de Fertilizantes Descarga de Fertilizantes 

Carga de Grãos/Açúcar 

Carga e Descarga de Líquidos 
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10.1.6.2 Parâmetros Técnicos 
 

Os parâmetros a seguir foram utilizados no projeto básico em questão e devem ser 

utilizados durante o projeto detalhado. Quaisquer mudanças, adequações ou melhorias 

por parte da CONTRATADA deverão ser aprovadas pela Rumo antes de sua 

incorporação ao projeto detalhado. 

• Velocidade Máxima das composições para efeitos de Projeto = 20km/h; 

• Trem tipo para operação de líquidos: Vagão Tanque padrão TCT com comprimento entre 

faces de tração de 19,28 metros; 

• Trem tipo para operação de grãos/açúcar/fertilizantes: Vagão Hopper fechado padrão 

HPT ou HFT com comprimento entre faces de tração 17,10 metros; 

• Locomotivas GE AC44 com 22,50 metros de comprimento; 

• Entrevias de 5,0 metros; 

• Superestrutura da via com bitola larga de 1,60 metros; 

• Raio de Curvatura mínimo dentro do terminal de 150 metros; 

• Rampa de 0,25% ao longo do acesso à área de carregamentos sujeito ao estacionamento 

de vagões (até o km 3+600) e de 0,00% ao longo da região de carga e descarga de 

produtos (a partir do km 3+600); 

• Superelevação nas vias de 0,00%; 

• Acesso à Pêra a partir da via existente deverá utilizar AMV nº 14, e demais acessos dentro 

da Pêra, com AMV n° 8. 

• Balanças dinâmicas deverão estar a uma distância mínima de 20 metros de quaisquer 

AMVs. 

 

10.1.6.3 Desenvolvimento do Projeto  
 

O projeto tem início no km 292+200 da Ferrovia Norte-Sul existente, sub-trecho Ouro 

Verde de Goiás (GO) à Estrela do Oeste (SP), lote 3ES.  

Optou-se por iniciar o desenvolvimento da Pêra Ferroviária na área de concessão da 

ferrovia, antes do terreno de estudo do empreendimento, ponto de inflexão (mais alto) 
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da linha existente pela limitação nas rampas ao longo do terminal e relevo acentuado do 

local. 

Esta alternativa, trouxe reduções no volume de corte, chegando a profundidades de 2 

metros na região de descarregamento de fertilizantes e evitando escavações profundas 

em rocha (ver sondagens) para implantação das estruturas enterradas da Moega 

Ferroviária, esta alternativa teve como consequência um aumentando o volume de aterro 

ao longo da Pêra Ferroviária. 

Conforme diagrama operacional, deverá instalado um AMV 1:14 abertura de entrada da 

linha (km 0+000) a partir da ferrovia existente. Os demais AMVs ao longo do projeto, 

deverão ser considerados com abertura de 1:8. 

A Pêra Ferroviária, considerando o início de outras linhas, inicia no km 1+600 com a 

abertura para as linhas de grãos/açúcar/fertilizantes e linhas de líquidos, e tem seu 

desenvolvimento finalizado próximo ao km 6+000, conforme figura abaixo. 
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Figura 26 - Desenvolvimento do Projeto (imagem ilustrativa para a pêra completa. Proponente deve considerar 

apenas 1 linha férrea) 

 

A quantidade dos materiais da superestrutura ferroviária considera o esquemático das 

operações, conforme Item 10.1.6.7. A construção e implantação das linhas. Não serão 

aceitos pleitos por desconhecimento da situação.   

O local de implantação destas linhas de construção foi escolhido após análises 

minuciosas das possíveis interferências durante a operação e da terraplenagem do 

projeto básico. Portanto, qualquer solicitação de alteração deste traçado e implantação 

destas vias, deve ser submetido previamente à análise e deliberação da Rumo, com 

preservação do cronograma de execução destas obras. 

Em termos de inclinação, parte-se até o km 3+600 com inclinação de 0,25% e após este 

trecho com inclinação de 0,00% (área de carga e descarga de produtos). 

 

Início do Desenvolvimento 
(KM 0+000) 

AMV n° 14 

AMVs n° 8 

Início da Pêra Ferroviária 
(KM 1+600) 

Fim do Desenvolvimento 
(KM 6+006) 

AMV n° 8 

AMV n° 8 

AMVs n° 8 

AMVs n° 8 

Linha de Refugo 

Linha de Refugo 

Linha Ferroviária Existente 
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10.1.6.4 Superestrutura Ferroviária 
 

Abaixo é apresentado o modelo da seção tipo de superestrutura adotada no projeto, 

devendo ser verificado e dimensionado durante projeto detalhado com a aprovação pela 

Rumo. 

 

 

Figura 27 - Superestrutura de Projeto (ver doc. específico da estrutura ferroviária) 

 

Os materiais foram quantificados a partir das seguintes especificações: 

• Bitola larga de 1,60 metros; 

• Trilhos tipo UIC-60; 

• Dormentes monobloco de concreto de seção retangular com altura de 25 cm e base com 

24 cm, aplicados com espaçamento entre eixos de 60 cm; 

• Lastro: Rocha britada, granulometria correspondente à faixa n°24 da AREMA, espessura 

mínima de 30 cm sob o dormente no alinhamento do trilho interno. 

• Sublastro: Recomposição de subleito com 70% do solo + 30% de bica corrida, espessura 

média de 40 cm; 

• Aparelho de Mudança de Via (AMVs): Abertura de 1:14 na bifurcação da linha existente e 

abertura de 1:8 nas demais bifurcações ao longo da Pêra Ferroviária. 

O dimensionamento a seguir foi baseado nas referências e especificações da Rumo, 

portanto, a superestrutura ferroviária deverá ser dimensionada e confirmada pela 

CONTRATADA considerando as especificações técnicas mínimas da Rumo, incluindo 

fixações e quaisquer outros materiais necessários para instalação da via. 
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10.1.6.5 Terraplenagem 
 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e serviços 

da terraplenagem de todo terminal (todas operações futuras, inclusive líquidos). 

 

Serviços Preliminares 
 

O serviço de terraplenagem deverá considerar serviços de limpeza superficial, supressão 

vegetal (desmatamento, limpeza de árvores ou arbustos), escavação, corte e quaisquer 

outras atividades referentes aos serviços descritos na planilha de quantidades em anexo. 

Atividades não previstas deverão ser indicados e alertados pela CONTRATADA na 

planilha de quantidades. 

O terreno em questão possui depósito superficial visível solo orgânico. Ao longo da Pêra 

Ferroviária, este terreno deverá receber uma limpeza superficial para remoção deste 

material vegetal para execução de cortes e aterros. Para mais detalhes, ver pacote anexo 

de sondagens já realizadas. 

 

 

Figura 28 – Identificação das áreas de desmatamento 
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O trecho em aterro compreende taludes com alturas de aproximadamente 33 metros 

(máximo) e na região de cortes 22 metros (máximo), conforme documento de referência 

de terraplenagem ferroviária.  

Nas sondagens SPT realizadas na área do empreendimento constatou-se início de 

camadas de alteração de rocha próximo a profundidades de 18 a 19 metros, portanto, 

nesta região de máximo corte poderá apresentar alterações de rocha, conforme ensaios 

SPT. 

A região de Rio Verde, baseada em literatura, está localizada em região com ocorrências 

de camadas com solos com alto índice de vazios, denominados “solos colapsíveis”. Para 

quantificação do volume de empréstimo/aterro utilizou-se um fator de compactação de 

0,80. Ensaios de verificação do solo deverão ser executados pela CONTRATADA para 

verificação desta situação e detalhamento do balanço de massas do solo. Não serão 

aceitos pleitos devido ao desconhecimento desta característica da geologia e geotecnia 

local. 

 

Estabilidade dos Taludes 
 

A geometria dos taludes foi definida por estudos geotécnicos em função de correlações 

com os ensaios de sondagem SPT e características visuais do tipo de solo, com a 

utilização do software Slide da Rocscience. O método de Bishop resultou em um fator de 

segurança de 1,50 considerando a seguinte geometria para corte e aterro: 

• Inclinação dos taludes de corte e aterro em solo deverá ser de 1,5:1,0 

(Horizontal:Vertical) formando uma angulação de 34º em relação ao plano 

horizontal, com altura máxima dos taludes de 5,00 metros espaçados por 

banquetas de 2,00 metros de largura com inclinação de 2,00% para favorecer o 

sistema de drenagem. 
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Figura 29 - Modelo de Estabilidade 

Tabela 6 - Características de Solo utilizados no modelo 

Camada Cor Peso Específico 

Seco (kN/m³) 

Modelo de 

Ruptura 

Coesão 

(kN/m²) 

Ângulo 

de Atrito 

Aterro  17 Mohr-Coulomb 26 30 

Argila Vermelha Mole  16 Mohr-Coulomb 15 23 

Argila Vermelha Média  17 Mohr-Coulomb 25 24 

Argila Vermelha Rija  18 Mohr-Coulomb 35 30 

Alteração de Rocha  19 Mohr-Coulomb 40 35 

 

A CONTRATADA deverá verificar durante o projeto detalhado os parâmetros 

geotécnicos e estabilidade dos taludes em função da metodologia construtiva a ser 

considerada, considerando ou não outros ensaios geotécnicos no escopo da 

CONTRATADA. 

 

Classificação dos Materiais 
 

A caracterização do material a ser cortado, configurado pelo perfil geotécnico, é 

distribuída em três categorias: 1ª categoria, 2ª categoria e 3ª categoria, sendo: 

• Materiais de 1ª categoria: compreende os solos em geral, residual ou sedimentar, 

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15m, qualquer que seja 

o teor de umidade apresentado.  
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• Materiais de 2ª categoria: compreende os solos de resistência ao desmonte 

mecânico inferior à rocha não alterada, cuja extração se processe por combinação 

de métodos que obriguem a utilização do maior equipamento de escarificação 

exigido contratualmente; a extração eventualmente poderá envolver o uso de 

processo manual adequado, incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de 

volume inferior a 2,00m³ e os matacões ou pedras de diâmetro médio entre 0,15m 

e 1,00m. 

• Materiais de 3ª categoria: compreende os solos de resistência ao desmonte 

mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha, com diâmetro 

médio superior a 1,00m, ou de volume igual ou superior a 2,00m³, cuja extração 

e redução, a fim de possibilitar o carregamento se processem com o emprego 

contínuo de explosivos a quente e/ou a frio e utilização de martelo hidráulico de 

grande porte. 

Os solos para os aterros proveniente de cortes e aterros deverão ser selecionados dentre 

os materiais de 1ª categoria, isentos de entulhos, madeira ou qualquer outra impureza 

que comprometa a qualidade para utilização nos aterros. 

Não serão aceitos pleitos contratuais em função de desconhecimento de solos de 2ª ou 

3ª categoria encontrados no local devido a ensaios posteriores. 

 

10.1.6.6 Drenagem da Ferrovia 
 

Considerou-se para o sistema de drenagem pluvial divisão do sistema para trecho de 

aterro e corte. Para o trecho em corte projetou-se nos pés dos taludes canaletas de 

concreto (tipo 1) para captação e consolidação dos efluentes dos taludes e 

superestruturas ferroviárias, conforme Figura 30. 
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Figura 30 – Esquemático de Drenagem em Trecho de Corte 

 

Dividiu-se essa captação em trechos de 500 metros de canaleta, totalizando 4 trechos 

em de aproximadamente 500 metros com uma declividade de 0,3% e geometria 

conforme Figura 31. 

Trecho em Corte 

Canaleta de Concreto 
(Ponto Alto) 

Caixa de Alvenaria 

Canaleta de Concreto 
(Ponto Baixo) 

Canaleta de Concreto 
(Ponto Baixo) 

Caixa de Alvenaria 

Tubo de Concreto 

Canaleta de Concreto 
(Ponto Alto) 
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Figura 31 – Canaleta para os Trechos em Corte 

 

Para trechos em aterro, todo efluente captado na superestrutura será direcionado por 

escadas hidráulicas e interligado no sistema de drenagem da planta. 

 

 
Figura 32 - Canaleta para os Trechos em Aterro 
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Os taludes deverão possuir uma estrutura de captação para garantir a sua estabilidade 

e proteção contra erosão. O sistema foi concebido com a utilização de sarjetas com 

formato triangular de concreto, executado em campo ao longo de todas as bermas dos 

taludes, conforme Figura 33. 

 

 

Figura 33 - Sarjeta triangular para proteção de taludes 

 

A cada 250 metros longitudinais de sarjeta, considerou-se a construção de escadas 

hidráulicas para captura desse volume d’água e interligação ao sistema de drenagem, 

devendo ser validado durante projeto detalhado pela contratada. 

 

10.1.6.7 Operação Ferroviária 
 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos e sistemas de utilidades para o escopo descrito 

neste documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da documentação do 

projeto básico contemplar o escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve 

considerar apenas os elementos relativos ao escopo descrito. 
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A operação ferroviária foi segregada em dois para possibilitar um faseamento do 

empreendimento e segregação de operações. A primeira compreende a operação com 

grãos, fertilizantes e açúcar e a segunda com líquidos. 

 

Grãos, Fertilizantes e Açúcar 

Para esta operação, as composições podem descarregar fertilizantes e carregam grãos 

ou açúcar. Considerou-se composições de 120 ou 80 vagões chegando ao terminal nas 

seguintes condições: 

• Composição de 120 vagões descarregado com 3 locomotivas na cabeça; 

• Composição de 80 vagões descarregados com 2 locomotivas na cabeça; 

• Composição de 120 vagões, sendo os 40 primeiros carregados com fertilizantes 

e os outros 80 vazios com 3 locomotivas na cabeça; 

• Composição de 80 vagões, sendo os 40 primeiros carregados com fertilizantes e 

os outros 40 vazios com 2 locomotivas na cabeça. 

Na operação de carregamento pode-se optar pelo produto que será expedido, sempre 

partindo totalmente carregado nas seguintes condições: 

• Composição de 80 vagões com 1 locomotiva na cabeça, 40 vagões, outra 

locomotiva, e o restante dos 40 vagões, totalizando 2 locomotivas para tração. 

• Composição de 120 vagões com 2 locomotivas na cabeça, 40 vagões, outra 

locomotiva, e o restante dos 80 vagões, totalizando 3 locomotivas para tração. 

Em ambos os casos, o trem sempre chega com a tração total na cabeça e sai com a 

tração fracionada. Para operação de fertilizantes, considerou emprego de locomotivas 

de manobra. 

Qualquer alteração de operação ferroviária e logística interna ao terminal deverá ser 

apresentado pela CONTRATADA durante projeto detalhado e aprovado previamente 

pela Rumo. 

Abaixo, tem-se o esquemático operacional de Grãos, Fertilizantes e Açúcar: 
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Líquidos (apenas para referência. Não é escopo do projeto a operação de líquidos) 

Para esta operação, as composições chegam carregadas de gasolina ou diesel e 

retornam vaziou ou carregados de etanol. Para o descarregamento (Paulínia - Terminal 

Rio Verde) considerou-se composições de 70 ou 120 vagões chegando ao terminal nas 

seguintes condições: 

• Composição de 70 vagões completamente carregados com gasolina ou diesel 

com 2 locomotivas na cabeça; 

• Composição de 120 vagões completamente carregados com gasolina ou diesel 

com 2 locomotivas na cabeça e 1 locomotiva após os primeiros 40 vagões. 

Na partida (Terminal Rio Verde – Paulínia), a operação de carregamento pode-se optar 

pelo produto que será expedido, e partindo nas seguintes condições: 

• Composição de 70 vagões com os 40 primeiros vagões carregados e os 30 

restantes vazios com 2 locomotivas na cabeça 

• Composição de 120 vagões com os 40 primeiros vagões carregados e os 80 

restantes vazios com 2 locomotivas na cabeça e 1 locomotiva após os primeiros 

40 vagões, totalizando 3 locomotivas para tração. 
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10.2 Estruturas e Fundações 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa das obras civis para o escopo descrito neste documento (2 silos de 

grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da documentação do projeto básico contemplar o 

escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve considerar apenas os elementos 

relativos ao escopo descrito. 

 

 Aspectos Gerais 

10.2.1.1 Projetos Executivos 
 

Os projetos executivos devem seguir as diretrizes indicadas no documento TRV-XX-IV94-
20-3-0100-RL-001 – Critério de Projeto Civil, e as normas brasileiras da ABNT em sua 
versão mais atual.  

 

10.2.1.2 Especificação de Materiais 
 

Concreto 

Tipo fck (Mpa) Relação água/ cimento 
Consumo mínimo de 

cimento (kg/m³) 
Concreto magro 10  200 

Concreto estrutural para 
estruturas em geral 30 � 0,55 320 

Concreto estrutural para áreas 
agressivas: fertilizantes, ETE, 

ETA 

40 � 0,45 360 

  
Para estruturas em contato com o solo, utilizar cimento tipo “RS” (resistente a sulfatos). 

Alternativamente, as superfícies em contato com o solo podem ser tratadas com pintura 

betuminoso “Igol 2” da Sika ou equivalente. 

 
Armadura 

• Vergalhão: aço CA-50 

• Tela soldada: aço CA-60 

• Barras de transferência: aço CA-25 
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Graute 

Cimentício com fgk � 50MPa 

 
 Estacas Hélice Contínua 

• fck = 30MPa, conforme NBR 6122 

• Abatimento entre 220mm e 260mm 

• Diâmetro do agregado de 4,75mm a 12,5mm 

• Teor de exsudação inferior a 4% 

• Consumo mínimo de cimento = 400kg/m³ e fator a/c � 0,6 

• Cobrimento = 7cm 

Considerada resistência de ponta da estaca no cálculo da capacidade da estaca � o 

executor deve garantir o contato efetivo entre a ponta da estaca e o solo competente, 

seguindo rigorosamente os procedimentos executivos mínimos especificados no Anexo 

N da NBR 6122. 

 

Estruturas Metálicas 

Perfis laminados e soldados: ASTM A572 Gr.50 e ASTM A36 

Perfis de chapa dobrada: ABNT CF-28 

 

10.2.1.3 Especificação de Materiais de Arquitetura 
 

 

Mobiliário 

Para o fornecimento de mobiliários e equipamentos de copa, refeitório e vestiários, deve 

estar em conformidade com a NR 17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho; deve ser 

de primeira linha de fabricação e/ ou fornecimento; deve ser apresentado para aprovação 

da Contratante, deve atender a todas funcionalidades e demandas das edificações, de 

acordo com os Documentos de Projeto e Programa de Necessidades (anexo a esse 

documento). 
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A planilha abaixo serve como referência de mobiliários e equipamentos, propostos em 

projeto: 

 

��������	

 ���������


  

��������������������������������
����������!�������� �!�����"�#�����$��
�����%��&��������

'�������()����������� �!�����"�#�����*��+����$��,
�����

$���������-��!�	���� �!�����"�#�������,,���

.�/�������� �!�����"�#��������%��&����������
������������!�	���

&��������� 0��+��"�������01������

 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS 

Para o projeto executivo, devem ser realizadas investigações geotécnicas 

complementares para maior acurácia e aferição dos valores de Nspt das sondagens 

executadas. De preferência, as sondagens devem ser executadas em períodos 

chuvosos ou com solo encharcado. Também é recomendada a realização de ensaios 

para verificação dos parâmetros do solo, incluindo colapsividade, como ensaios triaxiais, 

cisalhamento direto, CPT, CBR, compactação e caracterização do solo. 

 ESCAVAÇÃO 

Para o cálculo dos volumes de escavação foi considerada uma sobrelargura de 0,5m das 

faces da fundação. Escavação de até 1,25m de profundidade podem ser verticais. Acima 

deste valor, as escavações devem ser taludadas ou escoradas. 

 ÁREA DE GRÃOS E AÇÚCAR 

10.2.4.1  AMOSTRAGEM 
 

A área da amostragem de grãos, farelo é composta por 5 vias paralelas (4 internas) com 3 
caminhões enfileirados em cada via: 01 na área de deslonamento, 01 na amostragem e um 
outro no lonamento. Não haverá talhas para lonamento e deslonamento. 

O galpão metálico cobre estas 3 áreas, tendo uma cobertura de 96m de comprimento, 
34,5m de largura e altura média de 8,5m. A cobertura com lanternim, tem fechamento com 
telha-painel termoisolante. O fechamento lateral é parcial e feito com telha metálica 
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trapezoidal simples e venezianas translúcidas a fim de garantir iluminação natural e conforto 
térmico. 

Cada via tem uma plataforma metálica a 2,6m de altura, ao longo de todo o comprimento 
do prédio. 

Dentro do galpão há 2 edificações compostas de sala de classificação no 1° andar e 
depósito de amostras no térreo (Ver anexo – Programa de Necessidades). As estruturas 
destas edificações são em concreto pré-moldado e lajes alveolares. 

Como esta estrutura está em uma área de corte de 7m do terreno natural, todas as 
fundações, inclusive a dos amostradores, forma projetadas em fundação direta. 

 
Figura 34-Estrutura metálica do Galpão da Amostragem 

 

10.2.4.2 BALANÇAS RODOVIÁRIAS 
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Estão previstas fundações para 6 balanças rodoviárias, sendo 3 para entrada de 

caminhões bi-trem carregados e 3 para saída de caminhões vazios. As balanças ficam 

ao tempo e tem capacidade 100t e dimensões de 30m x 3,2m.  

As balanças de entrada estão em uma região de aterro de 6m de altura e as balanças 

de saída estão em uma região de corte de 7m de profundidade. Desta forma, os solos 

de apoio permitem a utilização de fundação direta. Como as balanças estão próximas 

entre si, elas compartilham uma fundação única conforme figura a seguir.  

As balanças possuem uma plataforma metálica (escopo do fabricante) que deve ser 

preenchida com concreto (escopo civil). 

Ao lado de cada balança há uma edificação para comportar a sala de controle (Ver anexo 

– Programa de Necessidades). As estruturas destas edificações são em alvenaria 

estrutural sobre radier de concreto e lajes alveolares. 

Para proteção dos motoristas e operadores das balanças, haverá uma cobertura 

metálica, sobre as edificações de controle e balanças, com 15m de comprimento, 30m 

de largura e altura média de 10m. Telha de cobertura termoisolante e platibanda de 

fechamento em telha trapezoidal simples. 

 

 

Figura 35 – Fundação das Balanças Rodoviárias 
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10.2.4.3 TOMBADORES, MOEGAS E GALERIAS ENTERRADAS DE GRÃOS 
 

O prédio dos tombadores de caminhões de grãos e farelo possui 85m de comprimento e 

50,8m de largura, comportando 8 tombadores paralelos. 

A superestrutura é formada por vigas e pilares pré-moldados até a altura de 6m acima 

do piso dos tombadores. Na área de entrada, entre eixos 1 e 3 há um nível para o sistema 

de despoeiramento, formada por lajes alveolares. Na área dos tombadores, o ponto mais 

alto da cobertura metálica está a 25m do piso. Na área da limpeza, a cobertura metálica 

chega a aproximadamente 9m do piso. 

O fechamento lateral no trecho dos pré-moldados é em alvenaria de blocos de concreto. 

Para fechamento da cobertura deve-se adotar telha-painel termoislante e no fechamento 

lateral, telha trapezoidal simples. 

Anexo ao tombador estão as salas de apoio/ utilidades como; sala de painéis elétricos, 

unidades hidráulicas e ar comprimido. (Ver anexo – Programa de Necessidades). 

Os pilares e as fundações dos tombadores que estão na projeção das estruturas 

enterradas se apoiam nela. Nos demais trechos, os pilares possuem fundações com 

blocos de estadas travados por vigas, e os tombadores também possuem fundações 

estaqueadas. 

As moegas de concreto devem ter acabamento liso para facilitar o escoamento dos 

produtos. 

A estrutura enterrada no trecho dos tombadores e moegas chega a 12,3m de 

profundidade do piso do tombador. Para a execução das estruturas enterradas, foi 

prevista escavação mecanizada e reaterro. 
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Figura 36 – Prédio dos tombadores de grãos 
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Figura 37 – Cobertura metálica 

 

 

10.2.4.4 TRASPORTADORES 
 

Os suportes metálicos dos transportadores e torres de transferência de grãos fazem 

parte do escopo do fabricante, incluindo os chumbadores. 

As fundações são formadas por pedestais com nichos para chumbadores preenchidos 

com graute e blocos de estacas travadas por vigas. 

 

Figura 38 – Fundação típica dos Transportadores e Torres de Transferência 
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10.2.4.5 SILOS DE GRÃOS 
 

Os 2 silos de grãos são metálicos (fora do escopo civil) e possuem 36m de diâmetro. O 

fundo “cônico tipo Melitta” é em concreto armado e tem 12,2m de altura. Sob esta 

tremonha há uma galeria enterrada com dimensões internas de 7m de largura, 4,45m de 

altura e 273m de comprimento. A galeria suporta parte da carga do silo, em conjunto com 

pilares de concreto distribuídos na borda e na altura intermediária da tremonha. Os 

pilares descarregam as cargas em um radier integrado à galeria. 

Para a execução das estruturas enterradas, foi prevista escavação mecanizada e 

reaterro. 

Caso a PROPONETE opte por outra tipologia de silos, a mesma deve ser aprovada 

previamente pela RUMO. 
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Figura 39 – Fundação dos Silos de Grãos 
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10.2.4.6 ARMAZÉNS DE FARELO  
 

O armazém de farelo possui dimensões aproximadas de 60m x 90m em planta.  

Os armazéns possuem piso plano, paredes de contenção com contra-fortes e cobertura 

metálica que deve suportar os transportadores elevados. 

No armazém de farelo, a retomada do produto é feita por 1 túnel central, e no armazém 

de açúcar, a retomada é feita por 2 túneis paralelos. 

 

10.2.4.7 TULHAS DE GRÃOS  
 

Os prédios das tulhas ferroviárias de grãos e de açúcar são em concreto pré-moldado 

até a elevação EL.+17,8m a partir do piso térreo. Ressalta-se que a PROPONENTE deve 

prever em seu escopo apenas uma tulha e respectivo prédio metálico. 

A partir deste nível, a estrutura é metálica com fechamento com telha termoisolante até 

a cobertura na elevação EL.+47,4m. 

As canouras e paredes das tulhas também são em concreto pré-moldado. 

As canouras devem ter revestimento em chapas de UHMW (polietileno de alta densidade 

com ultra alto peso molecular e baixo peso específico) para facilitar o escoamento do 

produto. O concreto deve ter acabamento liso para a perfeita fixação das chapas. 

O prédio das tulhas de grãos, no trecho em concreto, tem comprimento de 32,7m e 16m 

de largura, comportando 24 balanças de fluxo para carregamento de 2 composições de 

vagões paralelas.  

No nível do topo dos vagões há plataformas metálicas para inspeção do carregamento. 

Também existe uma sala de controle da operação, com banheiro, no nível do topo do 

vagão. 

No trecho anterior aos prédios há uma área coberta para abertura das tampas dos 

vagões feita por um sistema com talhas. A altura deste trecho é de 8m, sendo as 

estruturas de concreto pré-moldado. 

No trecho posterior aos prédios também há uma estrutura semelhante, para fechamento 

das tampas. 

Todas as fundações são compostas por blocos de estacas. 
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Também é previsto um piso de concreto no pavimento térreo. 

 

10.2.4.8 FUNDAÇÕES DAS BALANÇAS FERROVIÁRIAS DINÂMICAS 
 

Está prevista uma balança ferroviária dinâmicas para o carregamento grãos. 

Os trilhos com as células de cargas são fixados sobre uma laje de concreto de 30m x 

3,2m e 25cm de espessura. 

 

10.2.4.9 TRANSPORTADORES 
 

Diferentemente dos transportadores para grãos e farelo onde os suportes são metálicos 

e fornecidos pelo fabricante do equipamento. 

 

 ÁREA DE UTILIDADES E ELÉTRICA 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos e sistemas elétricos para o escopo descrito neste 

documento (2 silos de grãos e 1 armazém de farelo). Apesar da documentação do projeto 

básico contemplar o escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve considerar 

apenas os elementos relativos ao escopo descrito. 

 

10.2.5.1 CASAS DE COMPRESSORES 
 

Para o Terminal foram definidas 3 casas de compressores, feitas com alvenaria estrutural 

sobre radier de concreto. A cobertura é composta de laje alveolar e telhas metálicas 

simples suportadas por terças e colunetas metálicas fixadas com chumbadores 

químicos. Cada casa comporta 2 compressores que ficam sobre bases incorporadas ao 

piso de concreto.  

Ao lado de casa fica um vaso pulmão sobre fundação direta. 

 

10.2.5.2 POÇO DE CAPTAÇAO DE ÁGUA E BOMBAS 
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Para captação de água está previsto um poço e pátio de bombas em bacia de concreto 

armado com muretas. Estas bombas enviam a água diretamente para a ETA. Devem ser 

previstas investigações geotécnicas e geofísicas, com análise química da água. As 

sondagens devem ser mistas, com perfuração em rocha. 

 

10.2.5.3 ETA E ETE 
 

Para as Estações de Tratamento de Água e Esgoto foram previstos pisos com canaletas 

e bases incorporadas para equipamentos, conforme layout a seguir. 
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Figura 40 – Planta modelo da ETA 
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Figura 41 – Planta modelo da ETE 
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10.2.5.4 TANQUES DE ÁGUA E BOMBAS 
 

Para os tanques metálicos foram previstas fundações em bloco de concreto sobre 

estacas. 

O tanque de água tratada tem dimensões de Ø6,65 x 7,5m. 

Os dois tanques de água de incêndio têm dimensões de Ø9,5m x 13,5m 

Para as bombas estão previstas fundações diretas. 

 
Figura 42 – Base dos tanques de água 
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10.2.5.5 GALERIAS PARA DRENAGEM E PASSAGEM DE TUBULAÇÕES 
 

Estão previstas galerias para drenagem e passagem de tubulações sob as ferrovias. 

Estas galerias são compostas por aduelas pré-moldadas, conforme detalhes abaixo. 

Estas galerias devem ser executadas em sua totalidade antes da execução das 

superestruturas de via. 
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Figura 43 – Detalhes das aduelas pré-moldadas 

 

10.2.5.6 SUPORTES DE TUBULAÇÃO 
 

Não são previstos muitos suportes de tubulação, uma vez que as tubulações de água e 

ar comprimido serão enterradas. 

 

10.2.5.7 SUBESTAÇÃO 138kV 
 

Para a Subestação de 138kV ver documento TRV-XX-IV94-20-3-0700-ET-004 – 

Especificação Técnica – SE 138kV. 

 

10.2.5.8 ELETROCENTROS 
 

Esta fase do terminal terá 4 Eletrocentros. 

A fundação será em radier com pedestais com insertos metálicos para as colunetas do 

eletrocentro, cuja elevação do piso fica a aproximadamente 1,3m do radier. Sobre o 

radier também estão previstas as bases dos geradores, caso estes sejam instalados ao 

tempo. Em frente às portas são previstos patamares elevados para colocação dos 

painéis, transformadores e outros equipamentos. Estes patamares e escada são 

executados em alvenaria de blocos de concreto, piso de concreto sobre enchimento com 

solo compactado e guarda-corpo metálico, exceto no eletrocentro para fertilizantes, que 
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deve ser em fibra de vidro. Os trechos de guarda-corpo em frente às portas principais 

devem ser removíveis. 
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Figura 44 – Piso do Eletrocentro para Grãos/Administrativo (dimensões em cm e elevação em m)  
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Figura 45 – Piso do Eletrocentro para Açúcar e para Fertilizantes (2x) (dimensões em cm e elevação em 

m) 
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10.2.5.9 TANQUES DE ÓLEO PARA GERADORES 
 

Para cada eletrocentro deve haver um tanque de óleo diesel para alimentar os geradores. 

Como os tanques terão contenção própria, não há necessidade de muro de contenção. 

Os tanques ficarão apoiados em um piso de concreto. Devem ser previstas coberturas 

metálicas para os tanques. 

  

 UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO 

As edificações administrativas e de apoio são edificações térreas construídas em 

concreto pré-moldado, laje alveolar e fundações estaqueadas. 

Pequenas edificações podem ser construídas com alvenaria estrutural sobre radier, 

conforme especificação abaixo: 

• Alvenaria estrutural com blocos de concreto Classe “B” com resistência à 

compressão Fbk � 5MPa, produzidos com cura a vapor, conforme NBR 6136. 

Argamassa de assentamento com resistência à compressão Fak=7MPa, 

conforme NBR 13281. Resistência do prisma oco Fpk � 4MPa. Resistência do 

prisma cheio Fpk � 10MPa. Pilaretes, cintas, vergas e contra-vergas armados e 

preenchidos com graute com resistência à compressão de Fgk � 15Mpa; 

• Radier de concreto armado com espessura de 15cm e sobrelargura de 1m da face 

das paredes externas. Nas áreas molhadas o piso é rebaixado em 40cm para 

passagens de tubulações. Incluir no concreto aditivo impermeabilizante por 

cristalização integral, tipo “Penetro Admix” ou equivalente, com taxa de dosagem 

de 0,8% em relação à massa de cimento; 

• Laje alveolar com espessura de 12cm + 4cm de capa de concreto 

• Cobertura com telha metálica trapezoidal simples, terças e colunetas metálicas 

fixadas com chumbadores químicos; 

• As estruturas devem contemplar as recomendações da NR-24, que dita as 

condições de conforto e higiene no local de trabalho; 

• Para todas as edificações, existe o programa de necessidades, anexo a esse 

documento, que aponta as diretrizes para o projeto. 
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 Portaria 

Edificação para controle de acesso de pessoas e veículos, e conta com guarita para 

vigilância e sanitários. Toda a área da portaria e acessos haverá uma cobertura metálica, 

com 10m de comprimento, 30m de largura e altura de 8,5m. Telha de cobertura 

termoisolante e platibanda de fechamento em telha trapezoidal simples. 

 

 Prédio Administrativo 

Trata-se de uma edificação térrea destinada aos funcionários de gestão das operações 

do terminal, consistindo em postos de trabalho, salas de reunião, salas técnicas e 

estruturas de apoio como banheiros, vestiários, auditório, ambulatório e área de vivência. 

 Posto Fiscal e Prédio de Apoio aos Caminhoneiros 

Prédio para controle de notas como sala de fiscalização e recebimento de notas. A área 

de apoio aos caminhoneiros conta com banheiros, vestiários e área de vivência. 

 Cozinha e Refeitório  

O refeitório central está locado de maneira a atendar a norma NR24, onde indica a 

distância máxima a ser percorrida pelo trabalhador, para atender suas necessidades. O 

prédio conta com um refeitório para 150 pessoas, com preparo de alimento no local, 

através de uma cozinha industrial completa, além de uma cantina que irá atender por 

todo o período. 

 Oficina / Almoxarifado e Central de Resíduos 

A oficina será dedicada à manutenção dos equipamentos em operação no terminal. Além 

de área suficiente para realizar estes serviços, haverá espaço para guarda de 

ferramentas, materiais, equipamentos sobressalentes e suprimentos diversos. 

Na oficina foram previstas salas de apoio e banheiros, compartilhados com o 

almoxarifado. 

Ao lado da oficina existirá um depósito dedicado à correta estocagem de insumos, 
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especialmente óleo diesel, lubrificantes, cilindros de gás, além de baias destinadas a lixo 

e outros materiais de descarte.T 

 CCO / Apoio e Brigada de Incêndio 

Junto ao centro de controle da área de recepção, manuseio, armazenamento, e 

expedição de açúcar, grãos e farelos, haverá a área de apoio aos funcionários, com 

banheiro e copa, além da área de brigadistas e combate a incêndio.  

 Sede de Via, Maquinista, Atendimento e Abastecimento 

O controle, gerenciamento, apoio e manutenção da ferrovia está concentrado e próximo 

a saída da pêra ferroviária. O programa de necessidades, anexo a esse documento, 

determina as diretrizes a serem atribuídas.  
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11. ESCOPO DA PROPONENTE – MONTAGEM ELETROMECÂNICA 

 

A PROPONENTE deve considerar em seu escopo os materiais, fornecimento e 

montagem completa dos equipamentos para o escopo descrito neste documento (2 silos 

de grãos e 1 armazém de farelo) e axuliares. Apesar da documentação do projeto básico 

contemplar o escopo completo do terminal, a PROPONENTE deve considerar apenas 

os elementos relativos ao escopo descrito. 

 

11.1 Critérios de projeto mecânico 

O projeto dos equipamentos e sistemas mecânicos deve ser desenvolvido considerando 

as normas brasileiras aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NRs). 

Devem ser usadas as últimas versões dos códigos e normas relacionadas neste 

documento. 

 

Sistemas mecânicos e equipamentos rotativos 

Bombas centrífugas: 

ASME/ANSI B73.1 – Specification for Horizontal, End Suction Centrifugal Pumps for 

Chemical Process. 

ASME/ANSI B73.2 – Specification for Vertical In-Line Centrifugal Pumps for Chemical 

Process. 

NFPA – National Fire Protection Association. 

ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

ANSI/HI 12.1 – 12.6 - Rotodynamic (Centrifugal) Slurry Pump  

NBR 17094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de indução - Parte 1: Trifásicos 

ANSI/HI 1.3 – Rotodynamic Centrifugal Pumps for Design and Application 

ANSI/HI 2.3 – Rotodynamic Vertical Pumps of Radial, Mixed, and Axial Flow Types for 

Design & Application 

ISO 5199 – Technical Specifications for Centrifugal Pumps 

Hydraulic Institute Standards 
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Agitadores: 

NBR 11779 EB 2065 - Agitadores Mecânicos de Baixa Rotação do Tipo Turbina. 

ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

AGMA – American Gears Manufacturers Association. 

ABMA – American Bearing Manufacturers Association. 

NBR 17094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de indução - Parte 1: Trifásicos 

 

Ventiladores/Sopradores: 

AMCA Fan Application Manuals-Air Moving and Conditioning Association Inc. 

API Standard 672 – Packaged, Integrally Geared Centrifugal Air Compressors for 

Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services. 

NBR 17094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de indução - Parte 1: Trifásicos 

 

Torres de Resfriamento: 

Cooling Tower Institute 

ABNT NBR 6111 – Torres de Resfriamento de Água 

ABNT NBR 9792- Torres de Resfriamento de Água- Teste para verificação do 

desempenho em torres de tiragem mecânica - métodos de ensaio 

 

Caixa de Engrenagens: 

Norma AGMA. 

 

Equipamentos de caldeiraria 

Vasos de Pressão:  

ASME Sections II, V, VIII Div. 1 and 2 and IX – Boiler And Pressure Vessel Code. 

NR-13 – Norma Regulamentadora de Caldeiras e Vasos de Pressão do Ministério do 

Trabalho. 

ABNT NBR-6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações. 

ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

ASME B16.11 – Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded. 
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ASME B16.20 / B16.21 – Gaskets for Pipe Flanges. 

ASME B16.47 – Large Diameter Steel Flanged, NPS 26 Through NPS 60 

ASTM – American Society for Testing and Materials. 

AWS – American Welding Society. 

WRC 107 - Local Stresses In Spherical And Cylindrical Shells Due To External Loadings. 

 

Tanques de armazenamento:  

API Standard 620 – Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage 

Tanks. 

API Standard 650 – Welded Steel Tanks for Oil Storage. 

ASME B1.20.1 – Pipe Threads. 

ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

ASME B16.11 – Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded. 

ASME B16.21 – Nonmetallic Flat Gaskets for Pipes Flanges. 

ASME B16.47 – Large Diameter Steel Flanged, NPS 26 Through NPS 60. 

ASME B36.10 – Welded and Seamless Wrought Steel Pipe. 

ASTM – American Society for Testing and Materials. 

AWS – American Welding Society. 

AISC – American Institute of Steel Construction. 

ABNT NBR-6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações. 

 

Trocador de Calor:  

ASME Sections II, V, VIII Div. 1 and IX – Boiler And Pressure Vessel Code. 

ASME B1.20.1 – Pipe Threads. 

ASME B16.5 – Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

ASME B16.11 – Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded. 

ASME B16.21 – Nonmetallic Flat Gaskets for Pipes Flanges. 

ASME B16.47 – Large Diameter Steel Flanged, NPS 26 Through NPS 60. 

ASME B36.10 – Welded and Seamless Wrought Steel Pipe. 

NR-13 – Norma Regulamentadora de Caldeiras e Vasos de Pressão do Ministério do 

Trabalho. 
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TEMA – Tubular Exchanger Manufacturers Association 

WRC 107 – Local Stresses In Spherical And Cylindrical Shells Due To External Loadings. 

 

Equipamentos de manuseio de sólidos e acessórios 

Transportadores de correia: 

CEMA - Belt Conveyors for Bulk Material. 

ABNT NBR 6110 – Larguras e comprimentos de correias transportadoras. 

ABNT NBR 6678 – Roletes – Projeto, seleção e padronização. 

ABNT NBR 8205 – Cálculo de força e potência. 

DIN 22101 – Basis for calculation and dimensioning. 

NBR 08011 – Cálculo da Capacidade de Transportadores Contínuos – Transportadores 

de Correia. 

NBR – 13742 – Transportadores Contínuos – Transportadores de Correia – 

Procedimentos de Segurança. 

NBR 13759 – Segurança de Máquinas – Equipamentos de Parada de Emergência – 

Aspectos Funcionais – Princípios para Projeto. 

NBR 13862 – Transportadores Contínuos – Transportadores de Correia – Requisitos de 

Segurança para Projeto. 

NBR 14153 – Segurança de Máquinas – Partes de Sistemas de Comando Relacionadas 

à Segurança – Princípios Gerais para Projeto. 

NBR 17094 - Máquinas Elétricas Girantes - Motores de indução - Parte 1: Trifásicos. 

 

Estruturas Metálicas: 

ABNT NBR 8800 – Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 

de edifícios. 

AISC – American Institute of Steel Construction. 

Forças devidas ao vento: Os esforços devido ao vento em estruturas devem ser 

determinados conforme ABNT NBR-6123. 

 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego (NRs – Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego): 
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NR-8 – Edificações. 

NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 

NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

NR-13 – Caldeiras e Vasos de Pressão. 

NR-17 – Ergonomia. 

NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

NR-22 – Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

NR-23 – Proteção Contra Incêndios. 

NR-26 – Sinalização de Segurança. 

NR-33 – Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados. 

 

Equipamentos em (PRFV) 

NBS-PS-15/69 – Custom Contact – Molded Reinforced – Polyester Chemical - Resistant 

ASME RTP-1 – Reinforced Thermoset Plastic Corrosion-Resistant Equipment 

ASTM D-3299 – Standard Specification for Filament-Wound Glass-Fiber-Reinforced 

Thermoset Resin Corrosion – Resistant Tanks 

 

Equipamentos de Ar Condicionado e Ventilação 

Norma AMCA- Air Moving and Conditioning Association 

Norma ASHRAE- American Society of Heating and Air Conditioning Association 

Norma SMACNA- Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association 

 

Critérios para nível de ruído 

Todos os equipamentos que possam ser fontes de ruído, tais como ventiladores, 

sopradores, compressores, bombas e seus auxiliares, devem estar em conformidade 

com os níveis de emissão de ruídos especificados pelas normas e legislações em vigor 

no país. O limite máximo de ruído aceitável deverá ser de 85 dB(A), medido a 1 metro 

da fonte do ruído. 

Para os equipamentos que ultrapassem o limite estabelecido no item acima, deve ser 

providenciada uma barreira acústica, como um obstáculo sólido, colocada entre a fonte 

e o receptor com a finalidade de diminuir a propagação sonora. 
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Caso uma barreira acústica não produza o efeito limitante indicado no item acima, deverá 

ser providenciado o enclausuramento acústico do equipamento com a finalidade de 

minimizar a propagação sonora. 

11.2 Requisitos gerais 

Todos os equipamentos devem ser fornecidos com manuais e documentação em 

português. Pacotes de projeto com tecnologia específica (importada) devem também 

fornecer manuais de instalação, operação e manutenção na língua Portuguesa. 

O projeto de todos os equipamentos deve garantir operação e manutenção segura. 

Todas as partes girantes devem ser devidamente protegidas por anteparos que devem 

ser claramente identificados, incluindo avisos por escrito, se aplicável. Tais partes 

deverão ser projetadas e fornecidas considerando os requisitos constantes da norma 

NR-12. 

Toda parte rodante deverá ser protegida de acessos voluntários de operadores, com 

todo conjunto enclausurado, que não permita abertura tipo fresta acima de 6 mm, 

possuindo portas de inspeção que permitam a lubrificação. Todas as proteções deverão 

atender às Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Confiabilidade é o item de maior importância para a escolha dos equipamentos. Todos 

os equipamentos devem ser projetados para operar por 20 anos em regime contínuo, 24 

horas/dia, 365 dias/ano sob as condições extremas requeridas pelo serviço, exceto 

quando claramente especificado de outra forma nas folhas de dados ou especificações 

dos equipamentos. 

Somente equipamentos com funcionamento comprovado e construção robusta devem 

ser propostos. Protótipos, equipamentos subdimensionados ou com a máxima 

capacidade muito próxima da capacidade nominal requerida não são aceitáveis. 

O proponente é responsável pelos equipamentos como um todo, isto é, o proponente é 

responsável pela especificação, fornecimento, montagem, testes, documentação e 

garantia de todos os itens dos conjuntos comprados (motores, acoplamentos, selos, 

redutores, skids, filtros, etc.), exceto quando claramente especificado de outra forma nas 

folhas de dados ou especificações dos equipamentos. Exceção é feita no caso em que 

a compra dos motores for efetuada diretamente pela Rumo, entretanto continuará sob 
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responsabilidade do fornecedor a especificação, compra, montagem, testes, 

documentação e garantia do mesmo. 

Todos os equipamentos deverão ser novos, exceto nos casos onde a Requisição de 

Equipamentos explicitamente indica quais equipamentos ou partes são existentes e 

devem ser reaproveitados. Equipamentos ou componentes remanufaturados que não 

forem aqueles explicitamente indicados na Requisição de Equipamentos não serão 

aceitos. 

O arranjo dos equipamentos deve ser projetado de modo a garantir acesso livre e seguro 

para operação e manutenção.  

Pintura conforme padrão do fabricante poderá ser aceita desde que oficialmente 

aprovada pela Rumo. 

Equipamentos em aço inoxidável não deverão receber pintura, exceto por segurança 

(NR-26). 

Para critérios de instrumentação, elétrica e tubulação, deverão ser consultados os 

critérios específicos da especialidade, listados neste documento. 

Sempre que aplicável, amortecedores de vibração deverão ser utilizados para minimizar 

a vibração dos equipamentos nas estruturas metálicas, de concreto e tubulações.  

Todos os equipamentos e suas partes, principais e auxiliares, devem ser comprados dos 

fornecedores pré-aprovados pela Rumo no Vendor List. Quando o fornecedor proposto 

não estiver entre os pré-aprovados, ele somente poderá ser utilizado mediante 

aprovação da Rumo. 

Todos os equipamentos devem possuir embalagem para armazenagem ao tempo. Para 

equipamentos sujeitos ao transporte marítimo ou aéreo deverão ser embalados 

adequadamente conforme os procedimentos aplicáveis. O período de armazenagem 

deverá ser definido durante a compra e de acordo com o cronograma da obra. 

Todos os Vasos de Pressão e trocadores de calor, sejam ou não parte de outros pacotes, 

como por exemplo, potes de selagem, resfriadores de óleo para circuitos de lubrificação, 

etc., devem ser verificados se estão sujeitos à NR-13. No caso afirmativo, deverão seguir 

todos os requerimentos da norma quanto a procedimentos de fabricação, instalação, 

testes e documentação. 
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Todos os equipamentos deverão ser fornecidos com uma placa de identificação de aço 

inoxidável, em local de fácil acesso. A espessura mínima da placa deve ser 1,5mm, com 

os caracteres em baixo relevo. A informação mínima que deverá ser incluída na plaqueta 

é: nome do projeto, nome do proprietário (Rumo), nome do fabricante, tag do 

equipamento, mês e ano de fabricação, condições de projeto/operação, capacidades e 

número de série do equipamento; demais informações deverão seguir o solicitado na 

especificação técnica do equipamento. 

11.3 FORNECIMENTO 

A PROPONENTE deverá fornecer todos os materiais consumíveis, ferramentas, 

acessórios e equipamentos auxiliares necessários para a realização de todas as 

atividades definidas neste Memorial Descritivo e demais documentos contratuais e de 

projeto. 

A PROPONENTE deverá elaborar e submeter à aprovação da CLIENTE os métodos e 

procedimentos contratual a serem empregados na montagem, testes e comissionamento 

dos componentes das plantas a serem montadas. 

A PROPONENTE será responsável pelo fornecimento de operadores de guindastes, 

bem como equipamentos auxiliares de montagem (andaimes, máquinas de solda, 

lixadeiras, furadeiras, aparelhos e dispositivos para ensaios não destrutivos, etc.), 

materiais de consumo, materiais e equipamentos para instalação provisória (bombas 

para testes hidráulicos, terminais elétricos e de instrumentação, identificações e 

amarrações de cabos provisórios e definitivos, materiais para preservação, dispositivos 

de montagem e seus materiais necessários para execução dos serviços previstos nesta 

fase. 

a) Miscelâneas, acessórios eletromecânicos, suportes (fabricados ou não) e 

materiais de consumo não contidos nas planilhas de quantidades serão de 

fornecimento da PROPONENTE. 

b) Faz parte das obrigações da CONTRATADA, porém não limitados a estas, o 

fornecimento de todos os materiais de consumo necessários a perfeita execução 

dos serviços deste contrato. Abaixo descrevemos os principais materiais de 

consumo de elétrica, sendo que a CONTRATADA não deve se limitar a estes: 
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Materiais de Consumo/Miscelâneas de Elétrica/Instrumentação: 

 

• Todos os materiais típicos listados nos cadernos de detalhes típicos, onde é 

apresentado o fornecimento sendo da Montadora Eletromecânica; 

• Tubo termo encolhível em vários tamanhos, para acabamento de interligação de 

2 ou mais fios e terminações e emendas de cabos e fios nas bitolas e tensões 

definidas no projeto;  

• Rebite em aço inoxidável, para fixação de plaquetas de identificação de 

instrumentos e outros;  

• Braçadeiras, presilhas, grampos, parafusos, etc. necessários para fixação de 

cabos e bandejas;  

• Buchas e demais acessórios para entrada de Painéis e passagem de cabo;  

• Líquido antioxidante, para contatos e terminais elétricos de instrumentos e caixas; 

• Tinta anticorrosiva, e conexões elétricas em geral; 

• Abraçadeira plástica fabricante Hellermann em vários tamanhos, para amarração 

de cabos e fios a cada 1,5 metro, em forma contíguo (lado a lado) e fixação de 

porta-anéis;  

• Anel para identificação tipo OVALGRIP e porta anéis de identificação de cabos ou 

fios tipo OVALGRIP, deverá ter código do cabo e número do borne; 

• Conexões, moldes e cartuchos para aterramento; 

• Chumbadores mecânicos, químicos ou nylon para fixação dos equipamentos; 

• Terminais para cabo de força (BT), controle, aterramento e automação, tipo pino 

e tipo olhal e emendas para cabos de BT; 

• Conectores de diversos tamanhos e tipos para cabos de força controle, 

aterramento e automação; 

• Fitas isolante Scotch 33+ para isolação de fios e cabos elétricos até 750V, cor 

preta, largura 19mm, espessura 0,19mm, comprimento 20 metros, classe de 

temperatura 90ºC;  
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• Fitas isolante de alta fusão Scotch 23 para isolação de fios e cabos elétricos até 

69kV, cor preta, largura 19mm, espessura 0,76mm, comprimento 10 metros, 

classe de temperatura 90ºC; 

• Solda de estanho em carretel para execução de pequenas soldas; 

• Terminais tubulares Phoenix Contact;  

 

• Material e mão de obra para a confecção dos fechamentos corta fogo das 

passagens entre ambientes, fabricante HILTI; 

• Ferragens para fabricação de suportes (chapas, cantoneiras e perfis de aço). 

• Material para execução de bases civis de painéis e suportes (formas, concreto, 

armadura, grouting, etc); 

• Cortes e acabamentos para passagem de eletrodutos em alvenaria e telhas; 

• Parafusos em aço inox 304, para emendas de leitos, eletrocalhas, abraçadeiras e 

demais acessórios eletromecânicos; 

 

A PROPONENTE deverá designar 1 (um) engenheiro como gerente de obra com 

experiência mínima de 15 (quinze) anos em coordenação de montagem de terminais e 

que deverá ficar residente na obra, para atuar nas atividades de execução do contrato. 

 

Procedimentos de soldagem existentes, já utilizados em obras recente, similares, e que 

estejam qualificados e atendam às normas de referência, aplicáveis ao projeto, poderão 

ser utilizados. 

 

Todo o processo de montagem das estruturas deverá seguir o disposto nas normas 

compatíveis e vigentes e nas demais normas relacionadas na documentação 

apresentada. 

 

A PROPONENTE deverá prover fornecimento de energia elétrica, iluminação pelo 

período necessário caso haja interrupção do fornecimento da CLIENTE com geração 

própria, para a execução dos seus serviços.  
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A PROPONENTE, deverá fornecer todas as refeições necessárias para seus 

funcionários, seguindo as legislações vigentes e seguindo os acordos sindicais. 

O CLIENTE disponibilizará área para construção do canteiro da PROPONENTE, que 

deverá seguir normas e diretrizes de Instalação de Canteiro e fornecer em sua proposta 

técnica o layout adequado na área disponibilizada. 

 

A PROPONENTE, deverá fornecer sistemas de comunicação via rádio integrado ao 

sistema digital do site, veículos leves com rastreamento eletrônico (definidos na visita), 

ambulatório, ambulância e equipe de resgate, vestiário, restaurante, etc. 

 

A PROPONENTE, deverá realizar e implementar plano de circulação viária (veículos e 

pedestres) e caminhos seguros, incluindo sinalização para aprovação do cliente. 

 

A PROPONENTE, será responsável por todas as despesas com segurança do seu 

canteiro de obras, devendo manter vigilância adequada e ininterrupta, abrangendo os 

materiais, ferramentas e equipamentos alocados à obra e onde se fizer necessário, 

respeitando-se os limites de suas instalações e frentes de trabalho; 

 

A PROPONENTE deverá manter as áreas de trabalho permanentemente limpas, em 

ordem, e realizar manutenção, removendo diariamente todos os detritos e lixo para área 

de bota-fora devidamente indicada pela CLIENTE. Todos os equipamentos, máquinas e 

instalações de propriedade da PROPONENTE deverão ser desmobilizadas, após o 

término dos serviços. 

 

A PROPONENTE é responsável pela preservação de todos os equipamentos, 

mobiliários, pisos, banheiros etc, de seu canteiro. 

 

O PROPONENTE deverá contratar um monitoramento de descargas atmosféricas e 

tempestades de chuvas e ventos via satélite de órgão oficial e incluir a COTRATANTE 

no envio de alertas, com raio de 50km e paralisações dos serviços com raio de 20km. 
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A PROPONENTE deverá instalar uma base de apoio logístico para as atividades de 

contratação de pessoal e realização de exames médico fora do site. 

 

A PROPONENTE deverá elaborar e submeter à CLIENTE todos os documentos, planos 

e procedimentos para a execução dos serviços de montagem, revestimentos, pintura, 

interligação, preservação, condicionamento, comissionamento, apoio à pré-operação e 

operação assistida, considerando, mas não se limitando as seguintes tarefas: 

 

a) Levantamento e planejamento de todos os serviços a serem realizados na 

execução dos serviços; 

b) Emissão de folhas tarefas correspondentes aos serviços mencionados no item 

anterior, descriminando todos os recursos de material e de pessoal necessários e 

elaborando desenhos, planos e procedimentos dessas atividades. 

c) Para a execução dos serviços deverá apresentar, no mínimo, os seguintes 

procedimentos, antecipadamente à execução, para avaliação da CLIENTE. 

• Procedimento Geral de Coordenação com Organograma; 

• Plano de Implantação do canteiro de obras; 

• Plano de Implantação e controle do Almoxarifado 

• Plano de Planejamento e Controle do empreendimento; 

• Plano de Treinamento e Qualificação Técnica; 

• Plano de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente; 

• Plano de Controle e Garantia da Qualidade; 

• Plano de Construção e Montagem; 

• Plano de Comissionamento; 

• Diretrizes de Funcionamento do Canteiro de Obras; 

• Procedimento de Soldagem; 

• Procedimento de Movimentação de Cargas; 

• Plano de Rigging dos principais equipamentos; 

• Procedimento de Montagem de Equipamentos Mecânicos; 
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• Procedimento de Montagem de Equipamentos Elétricos; 

• Procedimento de Calibração de Instrumentos; 

• Procedimento de Sopragem a Vapor; 

• Procedimento de Testes de Malhas de Instrumentação; 

• Procedimento de Limpeza de Tubulação; 

• Procedimento de Limpeza Química das Caldeiras; 

• Procedimento de Testes Hidrostáticos; 

• Procedimento de Verificação e Testes Elétricos; 

• Data books; 

• Procedimentos de Atividades em Espaço Confinado; 

• Demais documentos solicitados durante o contrato. 

 

11.4 TESTES E INSPEÇÃO 

Todos os testes deverão estar de acordo com os procedimentos aprovados pela 

CLIENTE, nos quais deverão constar dados como as pressões de teste, tempo de 

duração, esquemas ilustrativos, descrição do teste, etc. 

 

Para cada teste deverá ser emitidos um relatório com registro dos resultados e das 

ocorrências significativas. A aceitação de cada elemento testado fica condicionado à 

aprovação da CLIENTE. 

 

11.5 MONTAGEM, INTERLIGAÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONDIC. E OPERAÇÃO ASSITIDA  

As atividades de instalação das plantas, comissionamento e operação assistida serão 

acompanhadas pelo CLIENTE. Todas as demais atividades e suprimentos 

complementares à instalação até a conclusão de todos os serviços, conforme 

estabelecidas no CONTRATO, estão inseridas dentro destas atividades da 

PROPONENTE. 
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Toda a atividade de descarga, manuseio, acondicionamento, preservação e transporte 

de materiais de seu escopo no site, inclusive com fornecimento de mão de obra e 

equipamentos, é de responsabilidade da PROPONENTE. 

 

Funcionários externos deverão ser alojados sob responsabilidade da PROPONENTE, 

seguindo as normas e diretrizes de SMS. 

 

A PROPONENTE será responsável pela gestão de resíduos e efluentes gerado pela 

mesma seguindo as normas e diretrizes do Anexo V - Diretriz Contratual básica de SMS 

até o ponto definido pelo CLIENTE, o descarte final é de responsabilidade do CLIENTE. 

Controle de acesso ao site será realizado pela CLIENTE, emitindo os crachás. O controle 

de acesso aos canteiros da PROPONENTE é de sua responsabilidade, onde deverá 

apresentar o seu procedimento para aprovação do CLIENTE. 

 

Gestão do arquivo técnico eletrônico será da CLIENTE, sendo a disponibilização, 

controle, impressão e guarda dos documentos físicos em sua última revisão para 

utilização nas frentes de serviço é responsabilidade da PROPONENTE, conforme 

diretrizes da CLIENTE. 

 

Operacionalização do almoxarifado de materiais do (pacote A e Pacote B) de aplicação 

será executada pela PROPONENTE, (obrigatório a utilização do sistema da CLIENTE, 

subordinado à área de Planejamento da CLIENTE.  

 

A PROPONENTE, deverá listar os serviços terceirizados considerados em sua proposta, 

indicando estratégia de contratação. 

 

A PROPONENTE, deverá fornecer em sua proposta, histograma de MOD e MOI,  

histograma dos principais equipamentos, análise de caminho crítico, índices de 

produtividade utilizados na formação dos preços, principais planos de rigging, matriz de 

responsabilidade de seu organograma, plano de ataque a obra, onde será marcada data 
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para apresentação da PROPONENTE, pelo seus engenheiros responsáveis que irão 

ficar residentes na obra.  

 

A PROPONENTE, deverá enviar os “Curriculum Vitae” dos seus engenheiros e 

supervisores para aprovação da CLIENTE, na fase de assinatura do contrato será 

realizado entrevistas a posterior, com reapresentação do novo “Curriculum Vitae” caso 

haja alguma alteração de liderança. 

A PROPONENTE, deverá indicar obras iguais ou similares para comprovar sua 

experiência e visitas da CLIENTE. 

 

A PROPONENTE, irá apresentar o seu Cronograma “molhado”, levando em 

consideração a série histórica de chuvas dos últimos 10 anos na região. 

 

A PROPONENTE deve apresentar um plano de mobilização e desmobilização dos seus 

funcionários, reduzindo ao mínimo os impactos sociais.  

 

11.6 INTERLIGAÇÃO  

Estas atividades deverão ser desenvolvidas de trabalho em regime de parada se 

necessário. A PROPONENTE deverá mobilizar pessoal, material e equipamentos 

necessários a todas as atividades previstas. 

 

11.7 PRESERVAÇÃO E CONDICIONAMENTO 

A PROPONENTE será responsável por todas as atividades de preservação e 

condicionamento, em todo o período de execução de suas atividades, até que todos os 

sistemas obtenham o certificado da aceitação formal da obra.  

 

A PROPONENTE deverá submeter à aprovação da CLIENTE o Plano de Preservação e 

Condicionamento. 
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A PROPONENTE deverá mobilizar todos os recursos de mão de obra, materiais, 

insumos, ferramentas e equipamentos necessários para a perfeita execução destes 

serviços, obedecendo as normas, especificações técnicas de fornecedores e orientações 

da CLIENTE. 

 

11.8 APOIO AO COMISSIONAMENTO 

A CONTRATADA, deverá fornecer uma equipe mínima de apoio para o 

Comissionamento após as completações mecânicas durante um período de 120 (Cento 

e vinte) dias corridos em período administrativo, com ferramentas, equipamentos e 

dispositivos necessárias para apoio ao comissionamento. 

 

 

 

Equipe mínima de apoio ao comissionamento (deverá ser confirmada com a RUMO nas 

fases posteriores do projeto) 

 

As seguintes atividades principais deverão ser realizadas nesta fase: 
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Partida de equipamentos e sistemas com produtos, até a conclusão do 

comissionamento. 

Entrega final dos sistemas para a produção da CLIENTE. 

 

11.9 OPERAÇÃO ASSISTIDA 

A PROPONENTE deverá fornecer uma equipe mínima conforme sugestão abaixo por 60 

(Sessenta) dias em período administrativo, com ferramentas necessárias ao apoio a 

partida. 

 

 

 

Equipe mínima de apoio operação assistida (deverá ser confirmada com a RUMO nas 

fases posteriores do projeto) 

11.10 QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

Para o Sistema de gestão da qualidade a ser implantado, a PROPONENTE deverá 

atender os requisitos definidos nasDiretriz Contratual para Gestão da Qualidade. Não é 

necessário que a empresa possua certificação ISO 9001, porém, é imprescindível que a 

empresa demonstre capacidade de implantar e manter um SGQ específico para o 
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escopo ofertado, evidenciando experiências anteriormente similares e resultados de bom 

desempenho e satisfação do cliente. 

 

Para o Sistema de gestão de SMS a ser implantado, a PROPONENTE deverá atender 

os requisitos definidos na Diretriz Contratual básica de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente. Não é necessário que a empresa possua certificação ISO 14001 e 

OHSAS18001, porém, é imprescindível que a empresa demonstre capacidade de 

implantar e manter um SGSMS eficiente, demonstrando na proposta como funcionará 

seu sistema e controles operacionais, assim como os indicadores reativos e proativos de 

SMS dos últimos 5 anos (incluindo suas subcontratadas). 

11.11 DIVISÃO DE ESCOPO E RESPONSABILIDADES PARA MONTAGEM 
ELETROMECÂNICA 

 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

1. INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÕES E UTILIDADES   

 Alojamentos – Edificações de uso privativo e Utilidades X  

 Elaboração e distribuição das refeições no refeitório X  

 Custos de fornecimento de refeições X  

 Custos de manutenção, operação e administração total X  

 Pontos de conexão de energia elétrica, água bruta X  

 Rebaixamento, extensões, distribuições e interligações das redes 

de energia, água  

X  

 Canteiro de Obras – Construção de edificações, atendendo 

normas vigentes NRs 10, 17, 18, 23 e 24, incluindo mobiliário e 

pertences, operação, vigilância, conservação, limpeza, 

manutenção e desmobilização 

X  

 Almoxarifado central e pátios de estocagem X  

 Portaria do Site X  

 Portaria do Canteiro X  

 Refeitório central X  

 Ambulatório central e atendimento ambulatorial X  

 Escritório administrativo X  
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Sanitário e vestiário central  X  

 Ferramentaria, oficinas e almoxarifados X  

 Sanitários, almoxarifados e escritórios de campo X  

 Pipe-shop, jateamento e pintura - dentro da unidade fabril X  

 Canteiro de Obras – Infra-estrutura e utilidades X  

 Área limpa e nivelada X  

 Água potável X  

 Extensões, distribuições e interligações das redes de energia, 

água  

X  

 Canteiros Avançados / Áreas de Construção e Montagem X  

 Áreas, caminhos e acessos livres e em condições para transito 

de pessoal e equipamentos 

X  

 Caminho Seguro X  

 Fossas sépticas / banheiro químico X  

 Ar comprimido de serviço X  

2. GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

  

 Gerenciamento do empreendimento de modo geral X do EPC X das 

atividades 

RUMO 

 Elaboração do planejamento básico  X 

 Coordenação e fiscalização das atividades de construção e 

montagem; segurança e saúde do trabalho; meio ambiente e 

qualidade 

X 

Coordenação 

das atividades 

em campo 

X -

Fiscalizaçã

o e 

certificação 

 Fornecimento dos documentos de projeto básico  X 

 Distribuição e controle dos documentos para o campo e 

subcontratadas 

X  

 Fornecimento dos equipamentos/acessórios/materiais de 

aplicação  

X  

 Liberação de obras civis   X 

 Administração de portarias do Site x  
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Administração da portaria do canteiro de obras X  

 Planejar, programar e controlar a execução dos trabalhos do 

escopo contratual, conforme planejamento básico das 

atividades 

X  

 Responsabilizar-se pela administração dos funcionários próprios X X 

 Fornecer mão-de-obra tecnicamente qualificada X  

 Executar os serviços conforme instruções, desenhos e 

especificações recebidos e boas práticas de execução 

X  

 Executar os serviços conforme diretrizes de qualidade, meio 

ambiente, saúde e segurança aplicáveis 

X  

 Fornecer equipamentos, máquinas, acessórios, dispositivos, 

ferramentas e equipamentos de proteção individual necessários  

X  

 Negociação coletiva com sindicatos e entidades profissionais X  

3. LOGÍSTICA LOCAL    

 Providenciar licenças e autorizações legais referentes ao projeto.  X 

 Providenciar inscrições, licenças e autorizações legais 

pertinentes instalação e execução do escopo específico ou fora 

da área do empreendimento. Ex: pipe-shop, jato e pintura, central 

de concreto. 

X  

 Providenciar laudos e/ou outros documentos necessários à 

certificação dos equipamentos, conforme exigências da NR 13, 

concluindo os prontuários 

X  

 Elaboração do prontuário NR10 X  

 Seguro pessoal dos funcionários da PROPONENTE X  

 Seguro dos equipamentos e veículos próprios e/ou 

subcontratados 

X  

 Seguros e garantias contra danos de modo geral X  

 Seguro de engenharia (All Risk Insurance), com cobertura total, 

cobrindo todas as PROPONENTES, subcontratadas e os 

equipamentos e materiais envolvidos 

 X 

 Vigilância patrimonial de instalações e pertences da 

PROPONENTE 

X  
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Vigilância patrimonial das áreas dos canteiros X  

 Assistência médica na obra, inclusive ambulância X  

 Documentação legal de SMS (PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, 

Ergonom., etc) 

X  

 Exames médicos admissionais, periódicos e demissionais.  X  

 Executar a supervisão de segurança do trabalho.  X  

 Implantar recursos, manter e realizar simulações e operações de 

resgate 

X  

 Transporte local do pessoal  X  

 Fornecer refeições na obra  e alojamentos X  

 Ministrar palestras de SMS, Campanhas, auditorias, simulados e 

conscientização. 

X  

 Ministrar palestras de integração na empresa. X  

 Ministrar palestras de integração na obra X X 

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS   

 Materiais de aplicação de modo geral X  

 Suportes típicos em geral (tubulação/elétrica/instrum.) X  

 Conectores, terminais, fitas e similares X  

 Material para grauteamento X  

 Material para jateamento (granalha) X  

 Material para pintura (tintas e solventes) X  

 Material para isolamento térmico X  

 Materiais de consumo: X  

 Material não incorporado de modo geral X  

 Material para inspeção e testes não destrutivos X  

 Óleos, graxas e lubrificantes de consumo próprio X  

 Materiais e dispositivos provisórios para testes X  

 Dispositivos, acessórios e materiais de montagem X  

 Dispositivos, acessórios e materiais para içamentos X  

 Eletrodos e varetas para solda  X  

 Gases industriais X  
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Tratamento e colocação de óleo em transformadores e outros 

equipamentos/máquinas 

X  

 Combustíveis e lubrificantes para equipamentos de construção e 

montagem 

X  

 Instrumentos de medição (qualidade) e suas respectivas 

calibrações  

X  

5. ALMOXARIFADOS E PÁTIOS DE ESTOCAGEM DE 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE APLICAÇÃO 

  

 Gestão do almoxarifado central e pátios de estocagem de 

equipamentos e materiais de aplicação 

X  

 Operacionalização do almoxarifado central e pátios de 

estocagem de equipamentos e materiais de aplicação 

X  

 Transporte de equipamentos até o site de modo geral, entrega no 

pátio de estocagem, almoxarifados ou áreas de montagem 

X  

 Inspeção visual de recebimento  X  

 Fornecimento de pessoal e equipamentos, inclusive operadores, 

para içamento e descarga, de equipamentos, acessórios, 

dispositivos e materiais nos pátios, almoxarifados e áreas de 

estocagem, fabricação ou montagem. 

X  

 Serviços de conferência, controle de estocagem e guarda de 

equipamentos e materiais adquiridos de modo geral. 

X  

 Serviços de conferência, estocagem e guarda de materiais de 

fornecimento da PROPONENTE. 

X  

 Serviços de içamento, carga, descarga, movimentação e 

transporte dos materiais a serem pré-fabricados das áreas de 

estocagem para as áreas de pré-fabricação e posteriormente 

para áreas de montagem. 

X  

 Desmontagens de painéis e proteções de madeiras, berços, 

suportes e outros utilizados no transporte, incluindo 

carregamento para áreas de bota-fora. 

X  

6. TRANSPORTES ESPECIAIS   
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Transporte de equipamentos até o site entrega no  pátio de 

estocagem , almoxarifados ou áreas de montagem / fabricação 

conforme necessidades e planejamento operacional 

X  

 Serviços de descarga de modo geral X  

7. PROJETOS / DOCUMENTAÇÃO   

 Execução do projeto de detalhamento X  

 Fornecer cópias eletronica dos documento de projeto, incluindo 

desenhos, fluxogramas, isométricos, especificações e outros 

necessários a execução dos trabalhos 

X  

 Procedimentos de execução e inspeção da qualidade X  

 Executar desenhos de “spools” de tubulação X  

 Indicação em desenhos do “As Built” (mark-up) X  

 Executar desenhos de “As Built” X  

 Elaborar documentos para compor o “Data Book” X  

 Organizar o “Data Book”. X  

8. SERVIÇOS DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA   

 Execução dos trabalhos do escopo contratual de acordo com as 

melhores técnicas operacionais, de qualidade e de segurança. 

X  

 Execução dos serviços de pré-fabricação e montagem de 

tubulação 

X  

 Execução dos serviços de montagem de equipamentos X  

 Execução dos serviços de montagem de caldeirarias X  

 Execução dos serviços de fabricação de suportes típicos X  

 Execução dos serviços de montagem de suportes geral X  

 Execução dos serviços de instalação de equipamentos, materiais 

e acessórios elétricos 

X  

 Execução dos serviços de instalação de instrumentos, válvulas, 

materiais e acessórios de instrumentação 

X  

 Fornecimento e execução de jateamento e pintura. X  

 Fornecimento e execução de isolamento térmico X  

 Fornecimento e execução de Refratários, incluindo aquecimento 

para cura. 

X  
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Execução dos serviços de tratamento térmico de tubulação X  

 Sopragem / secagem de linhas de vapor e gás X  

 Limpeza química ou alcalina / “Flushing” X  

 Lavagem / limpeza de linhas com água X  

 Tratamento, neutralização e descarte de águas e materiais 

utilizados em limpezas e/ou lavagens 

X  

 Jateamento e limpeza de superfícies a serem revestidas e/ou 

metalizadas 

X  

 Lavagem / pintura ácida para cura da argamassa do revestimento 

antiácido de torres da planta de sulfúrico. 

X  

 Recebimento, manuseio, estocagem abrigada e carregamento do 

catalisador do conversor da planta de sulfúrico. 

X  

 Carregamento de recheios cerâmicos de torres e conversor do 

sulfúrico. 

X  

9. ENSAIOS, EXAMES E TESTES   

 Planos de Inspeções e Testes (PITs) X  

 Realização e fornecimento de insumos dos ensaios e testes de 

controle da qualidade 

X  

 Exames não destrutivos  X  

 Testes hidrostáticos X  

 NR-10 X  

 NR-13 X  

 Testes de estanqueidade de válvulas X  

 Testes elétricos e de instrumentação X  

 Calibração de instrumentos X  

 Testes de aceitação de campo X  

 Condicionamento de equipamentos X  

 Tratamento e descarte de água para os testes hidrostáticos dos 

vasos de grande porte tipo esferas de amônia, tanques de 

estocagem de água, sulfúrico e fosfórico e tubulação. 

X  

10. EQUIPES DE APOIO    

 Apoio ao Comissionamento X  
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 DESCRIÇÃO PROPONENTE RUMO 

 Apoio a Pré-Operação/Partida e Operação  X  
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12. ESCOPO DA PROPONENTE – GERENCIAMENTO 

A PROPONENTE deverá desenvolver todos os serviços de Gerenciamento relacionadas 

abaixo, como também estabelecer as condições mínimas necessárias para o 

desenvolvimento de cada uma delas, incluindo a responsabilidade de seus 

subcontratados. A RUMO não realizará o gerenciamento e acompanhamento das 

subcontratadas da PROPONENTE. Toda comunicação se dará entre PROPONENTE e 

RUMO diretamente. 

 

Este item, relaciona as principais atividades para o gerenciamento do empreendimento, 

mas não limita a responsabilidade do PROPONENTE com relação a execução dos 

serviços acima, de forma que, ao final sejam atingidos os requisitos contratuais de 

performance dos serviços; 

 

Todas as atividades deverão ser executadas de acordo com o projeto e requisitos 

fornecidos pela CONTRATANTE, as normas consideradas no projeto e as boas práticas 

de Engenharia e Gestão, preconizadas por instituições reconhecidas internacionalmente, 

tais como a AACEI, PMI e CII; 

 

Todos os serviços listados no escopo do Memorial Descritivo deverão ser desenvolvidos 

por profissional com experiência comprovada, com os respectivos currículos aprovados 

pela RUMO. 

12.1 Planejamento 

 

A PROPONENTE deverá gerenciar a implantação e execução de rotinas de 

planejamento executivo, programações de atividades de engenharia, aquisições, 

fabricação, construção civil, montagem e comissionamento, bem como desenvolvimento 

de ferramentas, padrões e procedimentos para a gestão de indicadores de desempenho 

e emissão de relatórios de acompanhamento. 
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Controle de Avanço por BIM 4D, a PROPONENTE deverá considerar em seu escopo a 

utilização da ferramenta BIM 4D, para construção virtual do avanço de ambientes, 

integrando a maquete 3D com o cronograma, possibilitando a visualização de cada etapa 

do planejamento físico no modelo 3D. 

12.2 Monitoramento e Controle de Custos 

 
A PROPONENTE deverá mobilizar equipe e estabelecer rotinas para gestão e controle 

de custos, minimizar qualquer desvio referente ao orçamento aprovado para a 

implantação do empreendimento, preservando a saúde econômica e financeira do 

projeto. 

Também é objetivo do controle orçamentário: 

• Embasar a tomada de ações gerenciais no intuito de eliminar ou mitigar desvios 

indesejáveis; 

• Informar RUMO as previsões de orçamento e fluxo de desembolso; 

• Assegurar que os gastos limites não excedam os aceitáveis com informações do 

saldo atualizado; 

• Capturar e gerenciar as alterações de custo no momento da ocorrência, 

acompanhamento a aprovação e registrando na linha de base de custos; 

• Controle de Contratos; 

• Revisão de orçamento e mudança de escopo; 

• Curva de progresso físico-financeiro; 

• Relatório de Acompanhamento Orçamentário. 

 

12.3 Engenharia 

 

A PROPONENTE deverá mobilizar equipe e implantar processos de trabalho, 

ferramentas e entregáveis que suportem a execução das seguintes atividades de 

engenharia  e gerenciamento da documentação do projeto: 
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• Estabelecer processo de trabalho, em consonância ao processo já estabelecido 

pela RUMO, para a gestão da documentação de engenharia (projeto e 

fornecedores); 

• Gerir o GED (software de Gerenciamento Eletrônico de Documentos) atualmente 

utilizado pela RUMO, de forma a garantir a efetiva tramitação de documentos de 

projeto entre as partes interessadas.; 

• Diligenciar o envio e recebimento de desenhos e documentos técnicos dos 

Fornecedores da RUMO; 

• Realizar o efetivo controle de revisões de projetos de engenharia (documentos de 

projeto e documentos de fornecedores), garantindo que tanto projetistas, 

fornecedores de equipamentos e contratadas para os serviços de campo estarão 

utilizando as revisões corretas de seus documentos de referência; 

• Diligenciar o processo de gestão de documentos em campo, garantindo que as 

empresas contratadas para os serviços de construção e montagem estarão 

utilizando documentos liberados para construção, sem pendências e em sua 

última revisão; 

• Fiscalizar a organização do arquivo técnico do projeto no site. 

12.4 Suprimentos 

 

A PROPONENTE deverá mobilizar equipe e a implantar de processos de trabalho, 

ferramentas e entregáveis que suportem a execução das seguintes atividades de gestão 

de aquisições, diligenciamento e inspeção, logistica e gestão do almoxarifado: 

 

• Atendimento ao Vendor List RUMO; 

• Emissão de Coleta de Preços/ Carta-convite; 

• Recebimentos das propostas; 

• Julgamentos de Propostas (JP); 

• Propostas escolhidas para análise técnica pela Engenharia; 

• Tramitação de questionamentos técnicos, comerciais e fiscais; 

• Equalização técnico-comercial das propostas; 
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• Negociação com os proponentes; 

• Emitissão de Recomendação de Compra; 

• Emissão de Pedido de Compra (PC) / Contrato (CT) para o fornecedor vencedor 

do processo concorrencial; 

• Assinaturas dos responsáveis pela RUMO e pelo fornecedor no Contrato; 

• Diligenciamento de Documentos de Fornecedor (DF); 

• Diligenciamento da devolução dos DF’s comentados pela Engenharia; 

• Diligenciamento dos DF’s certificados; 

• Diligenciamento da emissão do Data Book pelo Fornecedores e Sub 

Fornecedores; 

• Inspeção de fabricação; 

• Emissão das Autorizações de Embarque (AE); 

• Diligenciamento dos transporte para entrega na Obra de materiais e 

equipamentos adquiridos no Brasil e importados; 

• Gestão dos REFA’s (relatórios de excesso, falta e/ ou avarias) emitidos 

formalmente pela obra, sob o ponto de vista de ação junto aos fornecedores para 

sanar as pendências; 

• Solução de RNC’s emitidos na fase de fabricação ou na inspeção de recebimento 

na obra; 

• Gestão da assistência dos fornecedores e sub fornecedores (supervisão de 

montagem, assistência ao comissionamento e partida, treinamento e garantias); 

• Encerramento dos Contratos e Pedidos de Compras; 

• Gerenciamento do Almoxarifado de Campo; 

 

12.5 Serviços de Campo  

 

A PROPONENTE deverá mobilizar equipe e a implantar de processos de trabalho, 

ferramentas e entregáveis que suportem a execução dos serviços indicados na seção 

‘Fiscalização dos Serviços de Campo’ (relacionada a fase de Obras Civis / Montagem 

Eletromecânica), bem como das seguintes atividades: 
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• Estabelecer rotinas regulares e processos de Constructability, garantindo a 

efetividade das estratégias de construção planejadas e mantendo controle regular 

sobre a implementação das ações de construtibilidade planejadas; 

• Realizar com periodicidade mínima quinzenal, em fórum específico (Comitê), para 

discutir trade-offs de construtibilidade versus custos de implantação, com o 

objetivo de traçar ações estratégicas para os processos de construção e 

montagem do Projeto; 

• Garantir a efetiva integração entre os processos de gestão das atividades de 

campo da fase de montagem e os processos de gestão de engenharia.   

• Garantir a efetiva integração entre os processos de gestão das atividades de 

campo da fase de montagem e os processos de gestão de materiais e compras. 

A CONTRATADA deverá implantar processos e ferramentas para minimizar a 

indisponibilidade de frentes, o aumento de horas paradas e o atraso de frentes de 

serviços como consequência da indisponibilidade de materiais; 

• Garantir a efetiva integração entre os processos de gestão das atividades de 

campo da fase de montagem e os processos de gestão de segurança e qualidade. 

A CONTRATADA deverá implantar processos e ferramentas para minimizar o 

número de acidentes, desvios de segurança, bem como erros de execução e 

retrabalhos como consequência da ineficácia dos processos de gestão por parte 

das contratadas. 

  

12.6 Administração Contratual  

A PROPONENTE deverá executar serviços de administração contratual, a serem 

desenvolvidos por profissionais experientes, com vivência em implantações de terminais 

de grande porte, de maneira a assegurar a execução eficiente da implantação do 

empreendimento da RUMO. 

Estes serviços abrangem: 

• Estabelecimento de procedimentos para que os subcontratados elaborem 

cronogramas de suas atividades em termos compatíveis com os demais, 
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viabilizando sua inserção no cronograma geral e criando milestones 

intermediários, possibilitando que a implantação do empreendimento cumpra os 

requisitos de prazo, e possibilitando o gerenciamento das diversas interfaces; 

• Monitoramento em base contínua, para que seja assegurado o cumprimento das 

metas estabelecidas, dentro dos prazos e orçamentos; 

• Elaboração dos relatórios mensais informando o status de progresso, prazos, 

pendências (Relatório de desempenho); 

• Monitoramento e controle de mudanças de condições contratuais, inclusive 

planejamento, pagamento e escopo de serviços. 

 

12.7 Serviços de Comissionamento  

 

A CONTRATADA deverá mobilizar equipe e implantar processos de trabalho, 

ferramentas e entregáveis que suportem a execução dos serviços indicados na seção 

‘Fiscalização dos Serviços de Campo’ (relacionada a fase de Comissionamento), bem 

como das seguintes atividades: 

 

• Estabelecer processo de trabalho e ferramenta integrada para gerenciamento do 

comissionamento no que tange ao registro, controle e certificação de todas 

atividades relacionadas a elaboração de procedimentos de comissionamento, 

arquivamento de comprovação e registro de atividades de preservação e 

condicionamento de equipamentos e sistemas, controle e armazenamento de 

resultados de testes e gestão de pendências de comissionamento. A 

PROPONENTE deve implantar os processos e ferramentas / softwares para tal 

fim; 

• Estabelecer processo de trabalho, procedimentos e ferramentas para gerenciar o 

controle, registro de execução, programação e aprovação/certificação das 

atividades de preservação de equipamentos pelas empresas contratadas; 

• Gerir e consolidar as listas de sistemas e subsistemas operacionais elaboradas 

pelas diversas projetistas e integrar as redes de precedência ao plano de 
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comissionamento e estratégia de partida a ser desenvolvida em conjunto a 

RUMO;  

• Gerir as empresas contratadas para efetuarem o apoio de engenharia ao 

comissionamento, administrando o cumprimento de seus integráveis e sua 

mobilização efetiva; 

• Realizar a gestão sobre o armazenamento, controle e utilização de 

sobressalentes de comissionamento e partida; 

• Fiscalizar o processo de completação mecânica dos sistemas, pré-operação e 

partida, no que tange ao gerenciamento das interfaces entre a RUMO e as 

contratadas para obtenção dos certificados de completação, termos de aceitação 

durante a partida, bem como gestão da lista de pendências de sistemas 

operacionais; 

• Acompanhar todos os procedimentos de preservação, condicionamento, testes a 

frio e testes a quente, garantir o cumprimento dos devidos processos e realizando 

a gestão sobre o resultados de testes e sua conformidade aos requisitos de 

projeto; 

• Coordenar reuniões diárias de acompanhamento e controle do processo de 

comissionamento; 

• Elaborar relatórios de não-conformidade e relatórios de aceitação; 

• Definir a estratégia de comissionamento, pré-operação e partida dos sistemas 

junto a RUMO e garantir sua integração ao cronograma de montagem 

estabelecido junto às contratadas para os serviços de campo; 

• Coordenar as atividades de preservação, condicionamento, comissionamento e 

partida em conjunto a equipe de Operação da RUMO, conforme especificações 

de equipamentos, procedimentos, projetos e manuais de partida. 

 

12.8 Gerenciamento da Qualidade  

A PROPONENTE deverá executar os serviços da Qualidade e de SMS são as abaixo 

listadas: 
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• Analisar documentos de Q&SMS (procedimentos, planos, APRs, etc); 

• Realizar listas de verificação nas atividades; 

• Disponibilizar e Utilizar o aplicativo da Promon de SMS para report de incidentes, 

desvios e acidentes gerando rápida comunicação e armazenamento em banco de 

dados; 

• Participar das análises de acidentes, não conformidades, incidentes e planos de 

ação; 

• Propor ações corretivas, solicitar sua implementação e avaliar seu cumprimento 

e eficácia; 

• Coordenar auditorias de qualidade; 

• Mensalmente, deverão ser acompanhados os indicadores de desempenho (ex.: 

TFSA, TFCA, Incidentes, Conformidade Ambiental, RNCs, Pendências de LVs 

etc) e tais dados serão consolidados num relatório único para a RUMO com 

análise de tendências e alertas; 

• Preparação e emissão do Plano da Qualidade do Gerenciamento do 

empreendimento, englobando monitoração da implementação dos requisitos do 

sistema da qualidade, gerenciamento do programa de auditorias da qualidade, 

administração do tratamento das não-conformidades e dos registros da qualidade; 

• Desenvolvimento e implementação de programa de análise crítica das soluções 

propostas e de gerenciamento de riscos, a ser aplicado nas atividades de 

engenharia, construção e montagem, visando a minimizar as possibilidades de 

interferências e de acidentes na execução da construção e da montagem, bem 

como na operação do empreendimento; 

• Coordenação das interfaces no empreendimento (engenharia, suprimento, 

fornecedores, operação, manutenção, construção e montagem), de maneira a 

otimizar a transmissão de informações e alertar antecipadamente os responsáveis 

quanto a possíveis problemas potenciais, evitando-se assim desvios de prazo na 

consecução do empreendimento; 

• Implantação e execução de um programa de auditorias da qualidade, abrangendo 

todas as fases e atividades do empreendimento, engenharia, obras civis, 
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montagem eletromecânica, testes e condicionamento, de modo a garantir que 

todas as atividades executadas nestas fases sejam feitas de forma controlada e 

documentada, cumprindo deste modo o que está previsto nos planos da qualidade 

correspondentes; 

• Elaboração, implementação e monitoramento do plano de SMS específico da 

operação. Nesse plano estarão definidos, de forma abrangente, estrutura 

organizacional, planejamento, recursos, processos, programas, práticas e 

procedimentos que contribuam para o cumprimento dos objetivos e metas de SMS 

específicos da operação; 

• Estabelecimento e implementação de programas de treinamento, comunicação e 

conscientização dos temas relacionados ao SMS. 

 

13. MODELO DE CONTRATAÇÃO 

Os termos e modelos de contratação devem ser identificados em fórum e documentação 

específica comercial, assim como critérios de pagamentos e curvas de desembolso. 

14.  GERAL 

A PROPONENTE deverá considerar em seu escopo os estudos de construtabilidade, em 

diversas etapas do projeto, e em conjunto com as empresas responsáveis pela 

engenharia, gerenciamento, construção civil e demais montadoras, de forma a planejar, 

controlar e integrar suas atividades entre as diferentes empresas que estarão atuando 

concomitantemente na implantação do projeto.  Nestas reuniões deverão ser abordados, 

no mínimo, os assuntos abaixo listados, porém sem se limitar a estes: 

• Estratégia de contratação de mão de obra e equipamentos; 

• Plano de Ataque à Obra; 

• Requisitos, dispositivos e recursos temporários necessários; 

• Logística interna; 

• Organograma e Histograma 

• Requisitos de Qualidade e Segurança 

• Plano de Testes por sistemas 
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Durante cada evento de construtabilidade, deverá, obrigatoriamente, comparecer todos 

os responsáveis necessários à cada tema e deverá ser formalizada, através de Ata ou 

relatório, as premissas e consideração utilizadas. 

 

A periodicidade e característica de cada estudo, será definida em conjunto com a 

CLIENTE e equipe de gerenciamento. 

 

A Proponente deverá levar em consideração em sua proposta, que será de sua inteira 

responsabilidade: 

• Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução referente 

aos seus serviços e eventuais aditamentos, responsabilizando-se exclusivamente 

pelo cumprimento de toda e qualquer exigência eventualmente formulada; 

• O fornecimento de uniformes para sua equipe; 

• O fornecimento de EPI’s e EPC’s. 

• Todas as despesas de transporte de pessoal, carga e descarga de materiais e 

equipamentos, dentro e fora do canteiro, seja qual for a distância, volume ou 

horário, devendo seu custo estar incluso nos preços unitários propostos; 

• O armazenamento, transporte e manuseio de materiais e equipamentos, 

necessários à execução de seus serviços, devendo estes atenderem às 

especificações, às recomendações dos fabricantes e às normas aplicáveis; 

• Arcar com o ônus de proteção, caso seja necessário, para serviços adjacentes, 

executados por terceiros, bem como a reparação destes danos; 

 

A PROPONENTE deverá implementar um programa e um procedimento de compliance 

para todos os seus subfornecedores e apresentar antecipadamente ao cliente para 

aprovação. 
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15. PROPOSTA TÉCNICA DA EPCISTA 

Deverá ser apresentado pelas proponentes os seguintes documentos na proposta 

técnica: 

• Declaração de visita ao local do empreendimento; 

• Declaração de conhecimento das condições locais do empreendimento; 

• Plano de Trabalho contendo, no mínimo: 

a) Metodologia de construção e montagem – Plano de Ataque; 

b) Histogramas Detalhado de MOD, MOI e Equipamentos; 

c) Cronograma com detalhamento nível 4; 

d) Organograma detalhado por função da equipe gerencial e técnica; 

e) Layout do Canteiro de Obras com dimensional das áreas e edificações; 

f) Plano de Rigging dos principais equipamentos; 

• Declaração de Desvios; 

• Planilha de Quantidades – sem preço 
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16.  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES GERAL 
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Nº

EMPRESA: FOLHA:

DEPTO: REVISÃO:

UNIDADE:

TÍTULO:

PROJETO

EXECUÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA RUMO, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. '

de 19

ENGENHARIA & PROJETOS 2

DLC DLC

VLT

19/02/2020

PROMON

VLT

REV. 0 REV. 1

04/12/2019

LISTA DE QUANTIDADES TRV-XX-IV94-20-3-0100-LI-001

RUMO 1

HBAA

Terminal de Rio Verde- GO
Projeto Básico

Lista de quantidades (infraestrutura, fundações, estruturas de 
concreto, metálicas e arquitetura)

PROJETOS

REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 7 REV. 8

25/11/2019

PROMON PROMON

VLT

HBAA

REV. 6

HBAA

DLC

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.

0
A
B

EMISSÃO INICIAL

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

ONDE INDICADO
MANTIDO APENAS O ESCOPO PARA CONTRATAÇÃO DO EPC (2 SILOS GRÃOS
ARMAZÉM DE FARELO E 1 TULHA FERROVIÁRIA).

DATA



Numero Promon Rev. Folha

2
Código do Cliente Rev.

TRV-XX-IV94-20-3-0100-LI-001 2

Item Descrição Unid
Qtdes Preço Unit Preço Total

TOTAL CUSTO DIRETO                                     -   

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM                                     -   

1.1 Pêra ferroviária (apenas quantidades da pêra)                                     -   

1.1.1
Desmatamento,  Destocamento  e  Limpeza de Árvores,  Arbustos, Vegetação 
Rasteira e  Entulhos com remoção para área de bota-fora - DMT até 1 Km

m2                 2.000,00                                     -   

1.1.3
Limpeza superficial do terreno para retirada de solo orgânico. Considera 
remoção de 20 cm da camada superficial- DMT até 1 Km

m3               68.616,00                                     -   

1.1.4
Escavação de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1 
Km (serviço somente de escavação que será levado à área de bota-fora)

m3                            -                                       -   

1.1.5
Escavação e  espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 300 m 
(serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

m3          1.168.984,10                                     -   

1.1.6
Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal (material oriundo da 
escavação dentro do próprio site)

m3          1.327.968,43                                     -   

1.1.7
Bota-fora de terra, DMT=2,0KM (qtd. sem empolamento)- considerado que 
volume deve ser destinado em local dentro da própria planta a ser informado 
pelo cliente

m3                            -                                       -   

1.1.8

Empréstimo terra de região interna à planta-bota-espera, DMT=300m (qtd. 
sem empolamento)- considerar carga, transporte e descarga para posterior 
compactação ( a ser retirado de área interna à planta- sugestão- interno da 
pêra)

m3             129.930,44                                     -   

1.2
Platôs e plataformas da planta (não considera a terraplenagem da 
estrada de acesso, nem aberturas de caixa de pavimento, tampouco pêra 
ferroviária)

                                    -   

1.2.1
Desmatamento,  Destocamento  e  Limpeza de Árvores,  Arbustos, Vegetação 
Rasteira e  Entulhos com remoção para área de bota-fora - DMT até 1 Km

m2                            -                                       -   

1.2.2
Limpeza superficial do terreno para retirada de solo orgânico. Considera 
remoção de 20 cm da camada superficial- DMT até 1 Km

m3               98.903,90                                     -   

1.2.3
Escavação de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1 
Km (serviço somente de escavação que será levado à área de bota-fora)

m3                            -                                       -   

1.2.4
Escavação e  espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 300 m 
(serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

m3             776.626,12                                     -   

1.2.5
Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal (material oriundo da 
escavação dentro do próprio site)

m3             408.518,15                                     -   

1.2.6
Bota-fora de terra, DMT=1,0KM (qtd. sem empolamento)- considerado que 
volume deve ser destinado em local dentro da própria planta a ser informado 
pelo cliente

m3             265.978,43                                     -   

1.3

Via de acesso ao site - 4,250 km da BR 452 à Portaria (não considera a 
terraplenagem do site,  nem aberturas de caixa de pavimento, tampouco 
pêra ferroviária)- via duplo sentido, uma faixa por sentido, com 
acostamento de 1,50 m em ambos lados.

                                    -   

1.3.1
Desmatamento,  Destocamento  e  Limpeza de Árvores,  Arbustos, Vegetação 
Rasteira e  Entulhos com remoção para área de bota-fora - DMT até 1 Km

m2                            -                                       -   

1.3.2
Limpeza superficial do terreno para retirada de solo orgânico. Considera 
remoção de 20 cm da camada superficial- DMT até 1 Km

m3               11.672,20                                     -   

1.3.3
Escavação de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1 
Km (serviço somente de escavação que será levado à área de bota-fora)

m3                            -                                       -   

1.3.4
Escavação e  espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 300 m 
(serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

m3                 9.620,10                                     -   

1.3.5
Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal (material oriundo da 
escavação dentro do próprio site)

m3               40.585,42                                     -   

1.3.6
Empréstimo terra de região interna à planta-bota-espera, DMT=300m (qtd. 
sem empolamento)- considerar carga, transporte e descarga para posterior 
compactação

m3               41.111,68                                     -   

1.4
Plantio de grama em placas para proteção de taludes da pêra-Inclui 
fornecimento e aplicação

                                    -   

1.4.1
Plantio de grama em placas para proteção de taludes-Inclui fornecimento e 
aplicação

m2             156.300,00                                     -   

1.5
Paisagismo e urbanismo (dentro do site-excluida grama dos taludes da 
pêra)

                                    -   

1.5.1
Plantio de grama em placas para proteção de taludes-Inclui fornecimento e 
aplicação

m2               28.098,00                                     -   

1.5.2 Paisagismo de Arquitetura (plantas, cinturão verde, etc) m2               13.800,00                                     -   
1.5.3 Passeio em concreto com concreto magro (e=7cm) com tela para piso m3                    782,25                                     -   

1.6 Cercas, muros, portões, gates new jersey                                     -   

PLANILHA DE QUANTIDADES - OBRAS CIVIS



1.6.1
Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, ponta virada, 
fechamento em tela #2", fio 12, e 4 fios de arame farpado na parte superior,  h 
= 2,2m - proteção do terreno

m                 6.390,00                                     -   

1.6.2
Cerca em mourões de concreto seção quadrada a cada 2,5m, ponta virada, 
fechamento em tela #2", fio 12, e 4 fios de arame farpado na parte superior,  h 
= 2,2m - interno à pêra (entre operação de líquidos e grãos)

m                    700,00                                     -   

1.6.3
Barreira New Jersey em concreto armado, padrão DNIT, simples, para 
separação de fluxo rodoviário, altura de 80cm e base 30 cm

m                    100,00                                     -   

1.7 Miscelânia                                     -   
1.7.1 levantamento topográfico complementar vb                        1,00                                     -   

1.7.2 Instalação de marcos topográficos e calibração com referências do IBGE un                        5,00                                     -   

1.7.3
Acompanhamento topográfico da obra (base, fundações, edificações, 
sistemas enterrados e conferencia de montagem)

vb x mês                      15,00                                     -   

                                    -   
1.8 Atividades Gerais para Estaqueamento e Contenções                                     -   
1.8.1 Ensaio de carregamento dinâmico un                      30,00                                     -   

1.8.2
Execução de Prova de Carga estática, com fornecimento de equipamentos, 
materiais e mão de obra especializada para cargas até 2000kN

un                        3,00                                     -   

1.8.3 Mobilização / desmobilização de equipamento para estaca hélice contínua un                        1,00                                     -   

1.9
Canteiro de obras obras do site (incluir edificações, transporte, 
mobilização e pessoal)

                                    -   

1.9.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb                        1,00                                     -   
1.9.2 Construção completa de canteiro de obras vb                        1,00                                     -   
1.9.3 Manutenção e operação de canteiro de obras vb x mês                      15,00                                     -   
1.9.4 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb                        1,00                                     -   
1.9.5 Guarita provisória para controle de acesso à obra un                        2,00                                     -   
1.9.6 Segurança patrimonial do canteiro de obras vb x mês                      15,00                                     -   
1.9.7 Manutenção de vias de acesso a obra vb                        1,00                                     -   

1.10 Canteiro de obras para frente ferroviária                                     -   
1.10.1 Mobilização de pessoal e equipamentos vb                        1,00                                     -   
1.10.2 Construção completa de canteiro de obras vb                        1,00                                     -   
1.10.3 Manutenção e operação de canteiro de obras vb x mês                      12,00                                     -   
1.10.4 Desmobilização de pessoal e equipamentos vb                        1,00                                     -   
1.10.5 Guarita provisória para controle de acesso à obra un                        2,00                                     -   
1.10.6 Segurança patrimonial do canteiro de obras vb x mês                      12,00                                     -   
1.10.7 Manutenção de vias de acesso a obra vb                        1,00                                     -   
1.10.8 Ensaios de laboratório / análise de solo vb x mês                      12,00                                     -   
1.10.9 Laudos mecanicos equipamentos mecanicos-terraplenagem vb                        1,00                                     -   

1.11 Investigações Geotécnicas complementares                                     -   
1.11.1 Mobilização para Sondagem a percussão Ø 2.1/2" com ensaio SPT vb                        1,00                                     -   
1.11.2 Sondagem a percussão Ø 2.1/2" com ensaio SPT m                    600,00                                     -   
1.11.3 Sondagem a trado m                    100,00                                     -   
1.11.4 Coleta de amostra deformada un                      50,00                                     -   
1.11.5 Granulometria completa (Peneiramento e sedimentação) un                      50,00                                     -   
1.11.6 Limites de Atteberg (Liquidez e plasticidade) un                      50,00                                     -   
1.11.7 Umidade natural un                      50,00                                     -   
1.11.8 Densidade real dos grãos un                      50,00                                     -   
1.11.9 Peso específico aparente "In Situ" un                      50,00                                     -   
1.11.10 Compactação Proctor Normal un                      50,00                                     -   
1.11.11 Índice Suporte Califórnia/ Ensaio CBR un                      50,00                                     -   
1.11.12 Poço de coleta para a realização de ensaios especiais un                                     -   
1.11.13 Ensaio de ph da amostra de água coletada un                                     -   
1.11.14 Ensaio íons cloreto CL(-) un                                     -   
1.11.15 Ensaio íons sulfato SO4(2-) un                                     -   
1.11.16 Ensaio anidrido carbônico (CO2) un                                     -   
1.11.17 Ensaio presença de Mg, Ca, Al, Fe, Mn e Zn un                                     -   
1.11.18 Ensaio sólidos dissolvidos un                                     -   
1.11.19 Ensaio alcalinidade un                                     -   
1.11.20 Ensaio íons amônio NH4(+) e nitrato (NO3) un                                     -   
1.11.21 Coleta de amostra indeformada (bloco) un                      10,00                                     -   
1.11.22 Coleta de amostra indeformada tipo Shelby un                      10,00                                     -   
1.11.23 Ensaio de adensamento un                      10,00                                     -   
1.11.24 Ensaio de cisalhamento direto - consolidado e drenado (03 corpos de prova) un                      10,00                                     -   

1.11.25
Triaxial consolidado não drenado com medida de pressão neutra (04 corpos 
de prova) 

un                      10,00                                     -   

1.11.26 Análise físico-químico da água, proveniente de poço tubular profundo un                      10,00                                     -   
1.11.27 Ensaio edométrico com encharcamento do solo un                                     -   

2 INFRAESTRUTURA DO TERMINAL                                     -   

2.1 Via de acesso à planta - 4,2 km de acesso - Pavimento Tipo I                                     -   

2.1.1 Serviços em Terra                                     -   

2.1.1.1
Escavação mecanizada para abertura de caixa de rua, material de 1ª 
categoria - profundidade até 1,5m

m3               12.600,00                                     -   

2.1.1.2 Reaterro compactado de caixa de rua, a 95% do Proctor Normal m3                            -                                       -   

2.1.1.3
Bota-fora de terra , DMT=4,0KM (qtd. sem empolamento) - levar para dentro 
do site

m3               12.600,00                                     -   

2.1.2 Arruamento- geometria                                     -   



2.1.2.1
Guia em concreto pré-moldado de concreto, h=30 cm e L=150 cm e 
assentamento sobre lastro de concreto magro de 10 cm - Inclui fornecimento e 
aplicação

m                            -                                       -   

2.1.2.2
Sarjeta Trapezoidal de Concreto, com largura de 40 cm e espessura de 15 cm  
e assentamento sobre lastro de concreto magro-Inclui fornecimento e 
aplicação

m                            -                                       -   

2.1.3 Pavimentação tipo I- Trafego pesado de Caminhões - 4,2km                                     -   

2.1.3.1 Regularização do subleito m2               42.000,00                                     -   
2.1.3.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2               42.000,00                                     -   
2.1.3.3 Pintura de Ligação m2               84.000,00                                     -   

2.1.3.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3               11.760,00                                     -   

2.1.3.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3                 8.400,00                                     -   

2.1.3.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3                 8.400,00                                     -   

2.1.3.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3                 1.470,00                                     -   

2.1.3.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3                 2.100,00                                     -   

2.1.4 Pavimentação tipo I- Trafego pesado de Caminhões - alça de acesso                                     -   

2.1.4.1 Regularização do subleito m2                 9.500,00                                     -   
2.1.4.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2                 9.500,00                                     -   
2.1.4.3 Pintura de Ligação m2               19.000,00                                     -   
2.1.4.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3                 2.660,00                                     -   

2.1.4.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3                 1.900,00                                     -   

2.1.4.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3                 1.900,00                                     -   

2.1.4.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3                    475,00                                     -   

2.1.4.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3                    475,00                                     -   

2.1.5 Drenagem pluvial                                     -   

2.1.5.1
Acerto de terreno para escoamento de drenagerm superficial ao terreno 
natural

m                 4.200,00                                     -   

                                    -   
2.1.6 Sinalização viária                                     -   
2.1.6.1 Sinalização horizontal- pintura no pavimento + tachões reflexíveis m               18.000,00                                     -   
2.1.6.2 Sinalização vertical- placas padrão DNIT vb                        1,00                                     -   

                                    -   
2.2 Vias de acesso para circuito grãos/farelo e administrativo                                     -   
2.2.1 Serviços em Terra                                     -   

2.2.1.1
Escavação mecanizada para abertura de caixa de rua, material de 1ª 
categoria - profundidade até 1,5m

m3               38.032,00                                     -   

2.2.1.2 Reaterro compactado de caixa de rua, a 95% do Proctor Normal m3                 3.803,20                                     -   

2.2.1.3
Bota-fora de terra , DMT=4,0KM (qtd. sem empolamento) - levar para dentro 
do site

m3               34.228,80                                     -   

2.2.2 Arruamento- geometria                                     -   

2.2.2.1
Guia em concreto pré-moldado de concreto, h=30 cm e L=150 cm e 
assentamento sobre lastro de concreto magro de 10 cm - Inclui fornecimento e 
aplicação

m               33.353,18                                     -   

2.2.2.2
Sarjeta Trapezoidal de Concreto, com largura de 40 cm e espessura de 15 cm  
e assentamento sobre lastro de concreto magro-Inclui fornecimento e 
aplicação

m               33.353,18                                     -   

2.2.3 Pavimentação tipo I- Trafego pesado de Caminhões -                                     -   
2.2.3.1 Regularização do subleito m2             114.782,00                                     -   
2.2.3.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2             114.782,00                                     -   
2.2.3.3 Pintura de Ligação m2             229.564,00                                     -   
2.2.3.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3               32.138,96                                     -   

2.2.3.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3               22.956,40                                     -   

2.2.3.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3               22.956,40                                     -   

2.2.3.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3                 5.739,10                                     -   

2.2.3.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3                 5.739,10                                     -   

2.2.4 Pavimentação tipo III- Trafego Leve                                     -   
2.2.4.1 Regularização do subleito m2               17.987,00                                     -   
2.2.4.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2               17.987,00                                     -   
2.2.4.3 Pintura de Ligação m2               17.987,00                                     -   
2.2.4.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3                 3.597,40                                     -   

2.2.4.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3                 2.698,05                                     -   

2.2.4.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3                 2.698,05                                     -   

2.2.4.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3                    899,35                                     -   

2.2.4.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3                            -                                       -   

2.2.5 Pavimentação tipo IV- pavimento em concreto                                     -   

2.2.5.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

m3                    643,70                                     -   



2.2.5.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

m3                 2.188,58                                     -   

2.2.5.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação) m2                      50,00                                     -   
2.2.5.4 Escavação de material de 1a categoria (execução) m3                 2.574,80                                     -   
2.2.5.5 Reaterro compactado (execução) m3                    257,48                                     -   
2.2.5.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução) m3                 2.317,32                                     -   
2.2.5.7 Apiloamento de fundo de vala (execução) m2               12.874,00                                     -   

2.2.5.8
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

kg               10.942,90                                     -   

2.2.5.9 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada) kg             131.314,80                                     -   

2.2.6 Pavimentação tipo V- Pavimento em brita                                     -   
2.2.6.1 Regularização do subleito m2                 2.056,00                                     -   
2.2.6.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2                                     -   
2.2.6.3 Pintura de Ligação m2                                     -   
2.2.6.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3                                     -   

2.2.6.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3                                     -   

2.2.6.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3                    411,20                                     -   

2.2.6.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3                                     -   

2.2.6.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3                                     -   

2.3 Vias de acesso para circuito fertilizantes                                     -   
2.3.1 Serviços em Terra                                     -   

2.3.1.1
Escavação mecanizada para abertura de caixa de rua, material de 1ª 
categoria - profundidade até 1,5m

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.1.2 Reaterro compactado de caixa de rua, a 95% do Proctor Normal m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.1.3
Bota-fora de terra , DMT=4,0KM (qtd. sem empolamento) - levar para dentro 
do site

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.2 Arruamento- geometria                                     -   

2.3.2.1
Guia em concreto pré-moldado de concreto, h=30 cm e L=150 cm e 
assentamento sobre lastro de concreto magro de 10 cm - Inclui fornecimento e 
aplicação

m
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.2.2
Sarjeta Trapezoidal de Concreto, com largura de 40 cm e espessura de 15 cm  
e assentamento sobre lastro de concreto magro-Inclui fornecimento e 
aplicação

m
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3 Pavimentação tipo II- Trafego médio                                     -   

2.3.3.1 Regularização do subleito m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.3 Pintura de Ligação m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.3.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4 Pavimentação tipo III- Trafego Leve                                     -   

2.3.4.1 Regularização do subleito m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.3 Pintura de Ligação m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.4.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5 Pavimentação tipo IV- pavimento em concreto                                     -   

2.3.5.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação) m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.4 Escavação de material de 1a categoria (execução) m3
 Fora do escopo do 
ECP 



2.3.5.5 Reaterro compactado (execução) m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução) m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.7 Apiloamento de fundo de vala (execução) m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.8
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

kg
 Fora do escopo do 
ECP 

2.3.5.9 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada) kg
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4 Vias de acesso para circuito açucar                                     -   
2.4.1 Serviços em Terra                                     -   

2.4.1.1
Escavação mecanizada para abertura de caixa de rua, material de 1ª 
categoria - profundidade até 1,5m

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.1.2 Reaterro compactado de caixa de rua, a 95% do Proctor Normal m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.1.3
Bota-fora de terra , DMT=4,0KM (qtd. sem empolamento) - levar para dentro 
do site

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.2 Arruamento- geometria                                     -   

2.4.2.1
Guia em concreto pré-moldado de concreto, h=30 cm e L=150 cm e 
assentamento sobre lastro de concreto magro de 10 cm - Inclui fornecimento e 
aplicação

m
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.2.2
Sarjeta Trapezoidal de Concreto, com largura de 40 cm e espessura de 15 cm  
e assentamento sobre lastro de concreto magro-Inclui fornecimento e 
aplicação

m
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3 Pavimentação tipo II- Trafego médio                                     -   

2.4.3.1 Regularização do subleito m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.3 Pintura de Ligação m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.3.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3                            -   
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4 Pavimentação tipo III- Trafego Leve                                     -   

2.4.4.1 Regularização do subleito m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.2 Imprimação  betuminoso tipo CM-30 m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.3 Pintura de Ligação m2
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.4 Reforço do subleito (CBR>7%)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.5
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura na pista 
(CBR>20%)-Inclui fornecimento e aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.6 Base de brita graduada (CBR>80 %)-Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.7
CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a quente- Inclui fornecimento e 
aplicação

m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.4.4.8 Binder-- Inclui fornecimento e aplicação m3
 Fora do escopo do 
ECP 

2.5 Sinalização viária interna à planta                                     -   
2.5.1 Sinalização viária                                     -   
2.5.1.1 Sinalização horizontal- pintura no pavimento + tachões reflexíveis m                        1,00                                     -   
2.5.1.2 Sinalização vertical- placas padrão DNIT vb                        1,00                                     -   

2.6 Drenagem Pluvial limpa                                     -   
2.6.1 Tubos em Concreto                                     -   

2.6.1.1
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 200mm 
-(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                    871,80                                     -   

2.6.1.2
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 300mm 
-(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                 1.862,60                                     -   

2.6.1.3
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 400mm 
(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                 2.014,60                                     -   

2.6.1.4
Tubulação em Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 500mm 
(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                 1.282,00                                     -   

2.6.1.5
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 600mm 
(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                    665,00                                     -   



2.6.1.6
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 700mm 
(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                    585,00                                     -   

2.6.1.7
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 800mm  
(Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, aplicação)

m                 1.218,00                                     -   

2.6.1.8
Tubulação em  Concreto armado, do tipo PA2 (nomenclatura ABTC) ø 
1000mm  (Incluso escavação,reaterro,bota-fora,berço areia,mão de obra, 
aplicação)

m                    150,00                                     -   

2.6.1.9
Meia- cana em concreto simples - diâmetro 300 mm - Comprimento médio de 
30 m

m                 1.770,00                                     -   

2.6.2 Caixas de Drenagem e bocas-de-lobo                                     -   

2.6.2.1

Caixa de Passagem de Água Pluvial - Tipo 1 (CPAP-1) em alvenaria - 1,00m x 
1,00 m x altura 2,50  m, com laje de concreto armado (superior e inferior), 
tampão de ferro fundido D=600 mm, concreto magro para nivelamento 
(incluso escavação,reaterro,bota-fora,etc)

un                      15,00                                     -   

2.6.2.2

Caixa de Passagem de Água Pluvial - Tipo 2 (CPAP-2) em alvenaria - 1,80m x 
1,80 m / altura média 3,50 m, com laje de concreto armado (superior e 
inferior), tampão de ferro fundido D=600 mm, concreto magro para 
nivelamento (incluso escavação,reaterro,bota-fora,etc)

un                        5,00                                     -   

2.6.2.3
Boca-de-lobo dupla (BLD), em alvenaria, 1,00 m x 1,20 m, altura média 2,50 
m, laje de concreto armado ( 2 tampas superiores independentes e laje 
inferior), duas guia-chapéu. (incluso escavação,reaterro,bota-fora,etc)

un                    260,00                                     -   

2.6.3 Canais em grama de seção trapezoidal variada - L= 5.220,00 m                                     -   

2.6.3.1
Escavação de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1 
Km (serviço somente de escavação que será levado à área de bota-fora)

m3               31.500,00                                     -   

2.6.3.2 Plantio de Grama em Taludes m2               46.366,65                                     -   
2.6.3.3 Regularização de sub-leito m2               46.366,65                                     -   
2.6.3.4 Pedra de mão argamassada m3                      40,00                                     -   
2.6.3.5 Lastro de cascalho grosso m3                      20,00                                     -   

2.6.4 Lagoas de reuso / amortização em grama                                     -   

2.6.4.1
Escavação de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1 
Km (serviço somente de escavação que será levado à área de bota-fora)

m3               63.568,00                                     -   

2.6.4.2 Plantio de Grama em Taludes m2               29.555,20                                     -   
2.6.4.3 Regularização de sub-leito m2               29.555,20                                     -   

2.6.5 Sarjeta triangular para proteção de taludes - L = 2.000,00 m                                     -   
2.6.5.1 Concreto fck=15MPa m3                    132,00                                     -   
2.6.5.2 Guia de Madeira (2,5 cm x 8,0 cm) m3                    940,00                                     -   
2.6.5.3 Argamassa Asfáltica kg                    220,00                                     -   

2.6.5.4
Escavação e  espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 300 m 
(serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

m3                    145,20                                     -   

2.6.5.5
Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal (material oriundo da 
escavação dentro do próprio site)

m3                            -                                       -   

2.6.5.6
Bota-fora de terra, DMT=2,0KM (qtd. sem empolamento)- considerado que 
volume deve ser destinado em local dentro da própria planta a ser informado 
pelo cliente

m3                    132,00                                     -   

2.6.6
Estruturas de Dissipação de Energia - Bueiro Simples Tubular de 
Concreto Ø400

                                    -   

2.6.6.1 Estimativa vb                        2,00                                     -   

2.6.7
Estruturas de Dissipação de Energia - Bueiro Simples Tubular de 
Concreto Ø600

                                    -   

2.6.7.1 Estimativa vb                        3,00                                     -   

2.6.8
Estruturas de Dissipação de Energia - Bueiro Simples Tubular de 
Concreto Ø800 

                                    -   

2.6.8.1 Estimativa vb                        3,00                                     -   

2.6.9
Estruturas de Dissipação de Energia - Bueiro Simples Tubular de 
Concreto Ø1000 

                                    -   

2.6.9.1 Estimativa vb                        1,00                                     -   

2.6.10 Galeria de drenagem pré-moldada - Passagem pela nova pêra ferroviária                                     -   

2.6.10.1 Concreto fck=30MPa m3                                     -   
2.6.10.2 Lastro de concreto magro fck>=10MPa (e=5cm) m3                                     -   
2.6.10.3 Forma plana m3                                     -   
2.6.10.4 Impermeabilização com tinta asfáltica m3                                     -   
2.6.10.5 Armação CA-50 m2                                     -   
2.6.10.6 Escavação m2                                     -   
2.6.10.7 Reaterro kg                                     -   
2.6.10.8 Bota-fora de terra, DMT=2,0KM (qtd. sem empolamento) m3                                     -   

2.6.10.9
Galeria de Concreto Pré-moldada com dimensões de 3,40 x 2,90 m e 
espessura de parede de 0,20 m

m                    150,00                                     -   

2.6.11
Galeria de drenagem pré-moldada - Passagem de tubulações - Operação 
de Líquidos

                                    -   

2.6.11.1 Concreto fck=30MPa m3                                     -   



2.6.11.2 Lastro de concreto magro fck>=10MPa (e=5cm) m3                                     -   
2.6.11.3 Forma plana m3                                     -   
2.6.11.4 Impermeabilização com tinta asfáltica m3                                     -   
2.6.11.5 Armação CA-50 m2                                     -   
2.6.11.6 Escavação m2                                     -   
2.6.11.7 Reaterro kg                                     -   
2.6.11.8 Bota-fora de terra, DMT=2,0KM (qtd. sem empolamento) m3                                     -   

2.6.11.9
Galeria de Concreto Pré-moldada com dimensões de 1,00 x 1,00 m e 
espessura de parede de 0,20 m

m                      70,00                                     -   

                                    -   
2.6.12 Escada Hidráulica                                     -   
2.6.12.1 Concreto fck=30MPa m3                                     -   
2.6.12.2 Lastro de concreto magro fck>=10MPa (e=5cm) m3                                     -   
2.6.12.3 Forma plana m3                                     -   
2.6.12.4 Impermeabilização com tinta asfáltica m3                                     -   
2.6.12.5 Armação CA-50 m2                                     -   
2.6.12.6 Escavação m2                                     -   
2.6.12.7 Reaterro kg                                     -   
2.6.12.8 Bota-fora de terra, DMT=2,0KM (qtd. sem empolamento) - Interno à planta m3                                     -   
2.6.12.9 Estimativa vb                        3,00                                     -   

                                    -   
2.6.13 Canaleta de Concreto - Tipo 1                                     -   

2.6.13.1
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

m3                    138,60                                     -   

2.6.13.2
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

m3                    252,00                                     -   

2.6.13.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação) m2                 1.344,00                                     -   
2.6.13.4 Impermeabilização com tinta asfáltica m2                            -                                       -   
2.6.13.5 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) kg                 9.702,00                                     -   
2.6.13.6 Escavação de material de 1a categoria (execução) m3                    239,40                                     -   
2.6.13.7 Reaterro m3                            -                                       -   
2.6.13.8 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução) m3                    239,40                                     -   
2.6.13.9 Bloco de concreto 19x39x19 Fck 4,5mpa m2                                     -   

                                    -   
2.7 Drenagem águas Residuárias                                     -   
2.7.1 Água residuária - Lava Rodas e Bacia de Decantação dos Armazéns                                     -   
2.7.1.1 Estimativa do sistema vb                        1,00                                     -   

                                    -   
2.7.2 Lagoa de reuso                                     -   

2.7.2.1
Escavação de camada de solo superficial para a área de depósito - DMT até 1 
Km (serviço somente de escavação que será levado à área de bota-fora) - 
INCLUSO NO ITEM 2.6.4

m3                            -                                       -   

2.7.2.2 Plantio de Grama em Taludes - INCLUSO NO ITEM 2.6.4 m2                            -                                       -   
2.7.2.3 Regularização de sub-leito - INCLUSO NO ITEM 2.6.4 m2                            -                                       -   
2.7.2.4 Manta PEAD espessura 1,50 mm m2                 4.200,00                                     -   

                                    -   
2.8 Esgoto Sanitário                                     -   
2.8.1 Tubos em PVC para Sistema Coletor                                     -   

2.8.1.1

Tubo em PVC rígido, junta elástica, tipo coletor público Dn 40mm -"vinilforte" 
da Tigre ou equivalente (inclui Fornecimento, 
assentamento,escavação,reaterro,bota-fora,preparação da vala,berço de 
areia,conexões, testes e perdas).

m                                     -   

2.8.1.2

Tubo em PVC rígido, junta elástica, tipo coletor público Dn 50 mm -"vinilforte" 
da Tigre ou equivalente (inclui Fornecimento, 
assentamento,escavação,reaterro,bota-fora,preparação da vala,berço de 
areia,conexões, testes e perdas).

m                                     -   

2.8.1.3

Tubo em PVC rígido, junta elástica, tipo coletor público Dn 100 mm -"vinilforte" 
da Tigre ou equivalente (inclui Fornecimento, 
assentamento,escavação,reaterro,bota-fora,preparação da vala,berço de 
areia,conexões, testes e perdas).

m                    800,00                                     -   

2.8.1.4

Tubo em PVC rígido, junta elástica, tipo coletor público Dn 150 mm -"vinilforte" 
da Tigre ou equivalente (inclui Fornecimento, 
assentamento,escavação,reaterro,bota-fora,preparação da vala,berço de 
areia,conexões, testes e perdas).

m                 1.000,00                                     -   

                                    -   
2.8.2 Poços de Visita                                     -   

2.8.2.1

Poço de Visita (PV) em alvenaria - 1,50m x 1,50 m / altura média 2,0 m, com 
laje de concreto armado (superior e inferior), tampão de ferro fundido D=800 
mm, concreto magro para nivelamento (incluso escavação,reaterro,bota-
fora,etc)

un                      10,00                                     -   

                                    -   
2.8.3 Caixas de Inspeção de Esgoto                                     -   

2.8.3.1

Caixa de inspeção (80cm x 80cm x altura 0,80 m): em alvenaria com blocos 
de 19 x 19 x 39 cm / laje inferior em concreto armado/tampa em concreto 
armado (53 x53cm), (inclui Fornecimento,escavação,reaterro,bota-
fora,preparação da base,perdas)

un                      10,00                                     -   

2.8.5 Caixa Separador de Água e Óleo                                     -   

2.8.5.1
Caixa Separador de Água e Óleo (CSAO) - 1,40m x 1,40m / altura 1,6m, com 
laje de concreto armado (superior e inferior), tampão de ferro fundido D=800m, 
concreto magro para nivelamento (incluso escavação, reaterro, bota-fora, etc.)

un                        3,00                                     -   



3 INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA                                     -   

3.1 Materiais Metálicos da Superestrutura - Greide e AMV's                                     -   
3.1.1 Trilho UIC-60 novo - Barras de 12,00m                    977,51                                     -   
3.1.2 Trilho UIC-60 novo - Barras de 240,00m                                     -   
3.1.3 Trilho UIC-60 novo para Montagem de AMV's - 5 barras de 12,00m por AMV                      18,10                                     -   
3.1.4 AMV 1:8 - Bitola larga (5 barras de 12,00)                        4,00                                     -   
3.1.5 AMV 1:14 - Bitola larga                        1,00                                     -   
3.1.6 Palmilhas de apoio - Trilho UIC-60               27.002,00                                     -   
3.1.7 Grampo elástico tipo Pandrol para fixação de greide               54.004,00                                     -   

3.1.8
Grampo elástico tipo Pandrol para fixação de AMV's (considerando 
espaçamento entre eixos de dormente de 50 cm)

                1.132,00                                     -   

3.1.9
Placa de apoio para fixação elástica (considerando espaçamento entre eixos 
de dormente de 50 cm)

                   566,00                                     -   

3.1.10
Tirefond para AMV's com arruela de pressão (considerando espaçamento 
entre eixos de dormente de 50 cm)

                2.264,00                                     -   

3.1.11 Tala de junção lisa com 6 furos - Trilho UIC-60                    115,00                                     -   
3.1.12 Parafuso 28-B para tala de junção - Conjunto com parafuso, arruela e porca                    690,00                                     -   
3.1.13 Parachoque metálico para fim de linha - Trilho UIC-60 bitola larga                        1,00                                     -   

                           -                                       -   
3.2 Materiais Não Metálicos da Superestrutura - Greide e AMV's                            -                                       -   
3.2.1 Rocha britada correspondente à faixa n°24 da Arema               15.057,90                                     -   

3.2.2
Bica corrida (h=0,30m) para Sublastro (Composição de 70% solo e 30% Bica 
corrida)

                4.009,50                                     -   

3.2.3
Dormente de Concreto tipo Monobloco para fixação tipo Pandrol 
(2,80x0,25x0,24m e espaçamento de 60 cm) - Bitola larga

              13.501,00                                     -   

3.2.4
Dormente especial de Madeira tratada para AMV 1:8 (espaçamento 
considerado entre eixos de 50 cm) - Bitola larga

                       4,00                                     -   

3.2.5
Dormente especial de Madeira tratada para AMV 1:14 (espaçamento 
considerado entre eixos de 50 cm) - Bitola larga

                       1,00                                     -   

                           -                                       -   
3.3 Serviços para Montagem de Greide                            -                                       -   

3.3.1
Demolição de greide UIC-60 para colocação de AMV na linha férrea prinicipal - 
Bitola larga

                     50,00                                     -   

3.3.2 Puxamento de greide UIC-60 existente                            -                                       -   
3.3.3 Carga de Trilho UIC-60                    977,51                                     -   
3.3.4 Descarga de Trilho UIC-60                    977,51                                     -   
3.3.5 Carga mecanizada de dormentes de concreto monobloco               13.501,00                                     -   
3.3.6 Descarga mecanizada de dormentes de concreto monobloco               13.501,00                                     -   
3.3.7 Carga mecanizada de materiais metálicos                    148,51                                     -   
3.3.8 Descarga mecanizada de materiais metálicos                    148,51                                     -   
3.3.9 Construção de greide UIC-60 - Bitola larga                 8.100,00                                     -   
3.3.10 Nivelamento e alinhamento de greide novo UIC-60 - Bitola larga                 8.100,00                                     -   
3.3.11 Execução de Pré-lastramento de linha               15.057,90                                     -   
3.3.12 Execução de Lastramento de linha                 4.009,50                                     -   

3.3.13
Execução de Solda Elétrica para trilho UIC-60 em estaleiro localizado em 
campo - Soldagem de barras c/ 24,00m resultando TLS de 240,00m

                1.292,00                                     -   

3.3.14 Execução de Solda Aluminotérmica para trilho UIC-60                      68,00                                     -   
3.3.15 Corte de trilhos UIC-60                    136,00                                     -   
3.3.16 Furação de Trilhos                    408,00                                     -   
3.3.17 Alivio de Tensões em TLS - Fixação Elástica               16.200,00                                     -   
3.3.18 Montagem de Parachoque fim de linha - UIC-60                        1,00                                     -   

                           -                                       -   
3.4 Serviços de Montagem de AMV's                            -                                       -   
3.4.1 Carga de AMV 1:8 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        4,00                                     -   
3.4.2 Descarga de AMV 1:8 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        4,00                                     -   
3.4.3 Carga de AMV 1:14 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        1,00                                     -   
3.4.4 Descarga de AMV 1:14 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        1,00                                     -   
3.4.5 Carga de dormente especial de madeira para AMV 1:8 - Bitola Larga                        4,00                                     -   
3.4.6 Descarga de dormente especial de madeira para AMV 1:8 - Bitola Larga                        4,00                                     -   
3.4.7 Carga de dormente especial de madeira para AMV 1:14 - Bitola Larga                        1,00                                     -   
3.4.8 Descarga de dormente especial de madeira para AMV 1:14 - Bitola Larga                        1,00                                     -   
3.4.9 Montagem de AMV 1:8 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        4,00                                     -   
3.4.10 Montagem de AMV 1:14 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        1,00                                     -   
3.4.11 Nivelamento e Alinhamento de AMV 1:8 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        4,00                                     -   
3.4.12 Nivelamento e Alinhamento de AMV 1:14 - Trilho UIC-60 Bitola Larga                        1,00                                     -   
3.4.13 Furação de Trilhos                    675,00                                     -   
3.4.14 Corte de Trilhos                    225,00                                     -   
3.4.15 Execução de proteção de caixa de manobra com dormentes e trilho cravado                        5,00                                     -   
3.4.16 Confecação e istalação de Marco de entrevia                        5,00                                     -   
3.4.17 Execução de Solda Aluminotérmica para trilho UIC-60                      70,00                                     -   

                           -                                       -   
3.5 Sistemas de Drenagem                                     -   

3.5.1
Canaleta em Concreto - Comprimento = 3,28 km com altura média de 
0,85m

                                    -   

3.5.1.1 Concreto fck=30MPa                 1.131,60                                     -   
3.5.1.2 Lastro de Concreto magro fck >=10MPa (e=5cm)                      98,40                                     -   
3.5.1.3 Forma plana                 5.576,00                                     -   
3.5.1.4 Armação CA-50 (Utilizado taxa de 70 kg por m3 de concreto               79.212,00                                     -   
3.5.1.5 Escavação                 1.968,00                                     -   
3.5.1.6 Reaterro                            -                                       -   
3.5.1.7 Bota-fora de terra, DMT até 500 m (qtd. Sem empolamento)                 1.968,00                                     -   

                                    -   



3.5.2
Sarjeta Triangular em Concreto (Trecho em Aterro) - Comprimento  = 
15,78 km

                                    -   

3.5.2.1 Concreto fck=10MPa                 1.041,48                                     -   
3.5.2.2 Guia de Madeira (2,5 cm x 8,0 cm)                 7.416,60                                     -   
3.5.2.3 Argamassa Asfáltica                 1.735,80                                     -   

                                    -   
3.5.3 Laje de Proteção para tubulação PEAD sob trilhos                                     -   
3.5.3.1 Laje para proteção de tubos - 0,70 m (largura) x 0,10 m (espessura)                 3.850,00                                     -   

                                    -   

4 EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS COMUNS                                     -   

4.1 Portaria e Controle / Cancela de Acesso                                     -   
Cobertura metálica sobre a área de controle e acesso, atendendo ao gabarito 
rodoviário. Edificação da Portaria, sob a área coberta, com 40,0m² de área 
construída, estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de bloco de 
concreto, aparente com pintura acrílica e laje impermeabilizada. Seus espaços 
internos serão climatizados, receberão piso cerâmico, todas as paredes e laje 
receberão acabamentos em emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas 
serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas serão em 
alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de concreto 
desempenado.

m2                    765,00 

4.1.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.1.1.1 Fundação dos Prédios da Portaria m2                      40,00                                     -   
4.1.1.2 Fundação da Cobertura                                     -   

4.1.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        2,42                                     -   

4.1.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      16,77                                     -   

4.1.1.2.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    109,40                                     -   
4.1.1.2.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                    109,69                                     -   
4.1.1.2.5 Reaterro compactado (execução)  m3                      93,19                                     -   
4.1.1.2.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      16,50                                     -   
4.1.1.2.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                      49,33                                     -   
4.1.1.2.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                 1.159,00                                     -   
4.1.1.2.9 Insertos metálicos (fornecimento, pintura e instalação)  kg                            -                                       -   
4.1.1.2.10 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        0,13                                     -   
4.1.1.2.11 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg                    144,00                                     -   

4.1.1.2.12
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    330,00                                     -   

4.1.1.2.13 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg                 1.110,00                                     -   

4.1.1.2.14
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                      30,00                                     -   

4.1.1.2.15
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                      30,00                                     -   

                                    -   
4.1.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.1.2.1 Cobertura da Portaria                                     -   
4.1.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg               38.169,68                                     -   

4.1.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg                 9.081,35                                     -   

4.1.2.1.3 Chapa xadrez e=6,3mm (fornecimento, pintura e instalação)  kg                            -                                       -   
4.1.2.1.4 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                            -                                       -   

4.1.2.1.5
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                    765,00                                     -   

4.1.3 Arquitetura                                     -   

4.1.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                      40,00                                     -   

4.1.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.1.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.1.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.1.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.1.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        2,00                                     -   
4.1.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.1.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.1.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.2 Prédio Administrativo / Auditório                                     -   

Edificação com área coberta de 1000,0m², em cobertura metálica treliçada de 
aço galvanizado e telha de metálica . A edificação tem 700,00m² de área 
construída, com estrutura de concreto, revestida com verniz hidrofugante. As 
alvenarias em bloco de concreto receberão acabamentos em emboço e 
pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas com cerâmica. Seus 
espaços internos receberão piso cerâmico e forro. As esquadrias de janelas e 
portas serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com 

m2                    700,00 

4.2.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.2.1.1 Superestrutura, fundação e piso m2                    700,00                                     -   
4.2.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.2.2.1 Cobertura metálica incluindo telha m2                 1.000,00                                     -   
4.2.3 Arquitetura                                     -   

4.2.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    700,00                                     -   

4.2.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.2.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.2.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   



4.2.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.2.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                      46,00                                     -   
4.2.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.2.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.2.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.3 Ambulatório / Vestiários                                     -   

Edificação com área coberta de 220,0m², em cobertura metálica tipo 
isotérmica. A edificação tem 110,00m² de área construída, tem estrutura de 
concreto, revestida com verniz hidrofugante. As alvenarias em bloco de 
concreto receberão acabamentos em emboço e pintura acrílica e as áreas 
molhadas serão revestidas com cerâmica. Seus espaços internos receberão 
piso cerâmico e forro. As esquadrias de janelas e portas serão em alumínio 
natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de concreto 
desempenado.

m2                    110,00 

4.3.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.3.1.1 Superestrutura, fundação e piso m2                    110,00                                     -   
4.3.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.3.2.1 Cobertura metálica incluindo telha m2                    220,00                                     -   
4.3.3 Arquitetura                                     -   

4.3.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    110,00                                     -   

4.3.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.3.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.3.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.3.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.3.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        5,00                                     -   
4.3.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.3.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.3.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.4 Área de Lazer                                     -   

A área de lazer conta com quadra esportiva com gramado sintético, 
descoberta, com fechamento em tela. Além de área coberta com 130m² com 
churrasqueira e área de jogos.

m2                    130,00 

4.4.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.4.1.1 Superestrutura, fundação e piso m2                    130,00                                     -   
4.4.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.4.2.1 Cobertura metálica incluindo telha m2                    200,00                                     -   
4.4.3 Arquitetura                                     -   

4.4.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    130,00                                     -   

4.4.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.2.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.4.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.4.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.4.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                            -                                       -   
4.4.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.4.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.4.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.5 Cozinha / Refeitório                                     -   

Refeitório com cozinha industrial, cobertura metálica de 810,0m² e área de 
construída de 580,0m². Elaborado em estrutura de concreto e fechamento em 
alvenaria de bloco de concreto, aparente com pintura acrílica e laje 
impermeabilizada. Seus espaços internos serão climatizados, receberão piso 
cerâmico, todas as paredes e laje receberão acabamentos em emboço e 
pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. As 
esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural anodizado. O 
calçamento terá acabamento com piso de concreto desempenado. O 

m2                    580,00 

4.5.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.5.1.1 Superestrutura, fundação e piso m2                    580,00                                     -   
4.5.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.5.2.1 Cobertura metálica incluindo telha m2                    810,00                                     -   
4.5.3 Arquitetura                                     -   

4.5.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    580,00                                     -   

4.5.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.5.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.5.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.5.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.5.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        4,00                                     -   
4.5.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.5.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.5.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   
4.5.4.7 Câmara frigorifica e câmara refrigerada (Valor não incluso) unid.                            -                                       -   

                                    -   
4.6 Passarela                                     -   

m2                      60,00 
4.6.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.6.1.1 Fundação e Laje da Passarela Metálica                                     -   

4.6.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        0,70                                     -   

4.6.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      12,17                                     -   

4.6.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      19,36                                     -   



4.6.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      32,40                                     -   
4.6.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                      26,62                                     -   
4.6.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                        5,78                                     -   
4.6.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                      74,08                                     -   
4.6.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    397,53                                     -   
4.6.1.1.9 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                    102,12                                     -   
4.6.1.1.10 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        0,02                                     -   
4.6.1.1.11 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg                      84,64                                     -   
4.6.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.6.2.1 Passarela                                     -   
4.6.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg               10.412,00                                     -   

4.6.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg                    631,00                                     -   

4.6.2.1.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 1.500,00                                     -   
4.6.2.1.4 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                            -                                       -   
4.6.2.1.5 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                            -                                       -   
4.6.2.1.6 Laje steel-deck (painel metálico + stud bolts + montagem)  m2                      60,00                                     -   
4.6.3 Arquitetura                                     -   

4.6.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                            -                                       -   

4.6.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                            -                                       -   
4.6.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.6.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.6.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.6.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                            -                                       -   
4.6.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.6.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.6.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.7 Eletrocentro para Área Comum                                     -   

Área de piso para eletrocentro + gerador = 209,60m2 m2                    209,60 
4.7.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.7.1.1 Fundação do Eletrocentro para Área Comum                                     -   

4.7.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        9,45                                     -   

4.7.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      34,84                                     -   

4.7.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      24,32                                     -   
4.7.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      33,48                                     -   
4.7.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        5,95                                     -   
4.7.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      27,53                                     -   
4.7.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    188,96                                     -   
4.7.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    345,33                                     -   

4.7.1.1.9
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                      32,54                                     -   

4.7.1.1.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 1.464,48                                     -   
4.7.1.1.11 Graute cimentício fgk=50MPa com pedrisco (fornecimento e execução)  m3                        0,11                                     -   
4.7.1.1.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                    207,90                                     -   
4.7.1.1.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                        6,20                                     -   
4.7.1.1.14 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg                    208,84                                     -   
4.7.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.7.2.1 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    480,00                                     -   
6.7.3 Arquitetura                                     -   
6.7.3.1 Alvenaria de bloco de concreto m2                      22,08                                     -   

                                    -   

4.8 Subestação Primária

Fundação dos equipamentos, suportes e CCM da Subestação Primária 
inclusos no paceto da Subestação

                                    -   
4.9 Tanque de Água Tratada                                     -   
4.9.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.9.1.1 Fundação do Tanque de Água Tratada                                     -   

4.9.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        2,06                                     -   

4.9.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      25,37                                     -   

4.9.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      14,40                                     -   
4.9.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                        2,54                                     -   
4.9.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        0,48                                     -   
4.9.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                        2,06                                     -   
4.9.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                      41,28                                     -   
4.9.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                 2.156,75                                     -   

4.9.1.1.9
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    273,00                                     -   

4.9.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg                    777,00                                     -   

4.9.1.1.11
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                      21,00                                     -   

4.9.1.1.12
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                      21,00                                     -   

                                    -   
4.10 Taques de Água de Incêndio                                     -   
4.10.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   



4.10.1.1 Fundação dos Tanques de Água de Incêndio                                     -   

4.10.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        8,01                                     -   

4.10.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                    100,07                                     -   

4.10.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      40,43                                     -   
4.10.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                        9,33                                     -   
4.10.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        1,32                                     -   
4.10.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                        8,01                                     -   
4.10.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    160,24                                     -   
4.10.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                 9.006,29                                     -   

4.10.1.1.9
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    962,00                                     -   

4.10.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg                 2.738,00                                     -   

4.10.1.1.11
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                      74,00                                     -   

4.10.1.1.12
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                      74,00                                     -   

                                    -   
4.11 Bombas de Água                                     -   
4.11.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.11.1.1 Pátio de Bombas de Água                                     -   

4.11.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        2,18                                     -   

4.11.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                        8,08                                     -   

4.11.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      22,92                                     -   
4.11.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                        3,00                                     -   
4.11.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        0,82                                     -   
4.11.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                        2,18                                     -   
4.11.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                      43,68                                     -   
4.11.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    208,00                                     -   
4.11.1.1.9 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                    360,00                                     -   
4.11.1.1.10 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        0,15                                     -   

                                    -   
4.12 ETA                                     -   

Área para tratamento de água e esgoto, cercada, com portão de acesso e 
salas de apoio e equipamentos com 20m². 

4.12.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.12.1.1 Estrutura das edificações de apoio m2                      20,00                                     -   
4.12.1.2 Fundação da ETA                                     -   

4.12.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        9,48                                     -   

4.12.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      46,30                                     -   

4.12.1.2.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      41,33                                     -   
4.12.1.2.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      42,50                                     -   
4.12.1.2.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        5,70                                     -   
4.12.1.2.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      36,80                                     -   
4.12.1.2.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    189,54                                     -   
4.12.1.2.8 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 1.242,00                                     -   
4.12.1.2.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                 1.496,28                                     -   

4.12.1.2.10
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                    240,45                                     -   

4.12.1.2.11 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        1,56                                     -   
4.12.1.2.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                    208,49                                     -   
4.12.1.2.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                      39,00                                     -   
4.12.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.12.2.1 Cobertura do prédio de apoio m2                      20,00                                     -   
4.12.3 Arquitetura                                     -   

4.12.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²                      20,00                                     -   

4.12.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.12.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.12.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.12.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                            -                                       -   
4.12.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                            -                                       -   
4.12.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.12.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.12.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

4.13 ETE                                     -   

4.13.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.13.1.1 Fundação da ETE                                     -   

4.13.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      15,26                                     -   

4.13.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      83,71                                     -   

4.13.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    301,58                                     -   
4.13.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      77,26                                     -   
4.13.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                      16,22                                     -   



4.13.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      61,04                                     -   
4.13.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    305,18                                     -   
4.13.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                 3.034,37                                     -   
4.13.1.1.9 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 2.059,97                                     -   

4.13.1.1.10
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                    407,53                                     -   

4.13.1.1.11 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        0,99                                     -   
4.13.1.1.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                    335,70                                     -   
4.13.1.1.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                      66,10                                     -   
4.13.1.1.14 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                    803,25                                     -   
4.13.1.1.15 Insertos metálicos (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    630,00                                     -   

4.14 Prédio de Apoio / CCO / Combate a Incêndio                                     -   
Edificação com área coberta de 370,0m², em telha metálica e área de 
construída de 200,0m². Com estrutura de concreto e alvenaria em bloco de 
concreto aparente com pintura acrílica. Seus espaços internos serão 
climatizados, receberão piso cerâmico e forro. Todas as paredes terão 
acabamentos com emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas serão 
revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas serão em alumínio 
natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de concreto 
desempenado.

m2                    200,00 

4.14.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.14.1.1 Superestrutura e Fundação m2                    200,00                                     -   
4.14.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.14.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                    370,00                                     -   
4.14.3 Arquitetura                                     -   

4.14.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    200,00                                     -   

4.14.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.14.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.14.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.14.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.14.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                      11,00                                     -   
4.14.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.14.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.14.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.15 Central de Resíduos                                     -   

Cobertura metálica com área de 50,0m², fechamento com gradil e portão 
metálico, piso de concreto com drenagem contaminada.

m2                      50,00 

4.15.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.15.1.1 Superestrutura e Fundação m2                      50,00                                     -   
4.15.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.15.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                      70,00                                     -   
4.15.3 Arquitetura                                     -   

4.15.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                      50,00                                     -   

4.15.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                            -                                       -   
4.15.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.15.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.15.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.15.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                            -                                       -   
4.15.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.15.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.15.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.16 Posto de Abastecimento                                     -   

Edificação com área coberta de 96,0m², em telha metálica. Com estrutura de 
concreto e alvenaria em bloco de concreto aparente com pintura acrílica. Seus 
espaços internos serão climatizados, receberão piso cerâmico e forro. Todas 
as paredes terão acabamentos com emboço e pintura acrílica e as áreas 
molhadas serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas 
serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de 
concreto desempenado.

4.16.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.16.1.1 Superestrutura e Fundação do Posto m2                      96,00                                     -   
4.16.1.2 Dique para Tanques de Combustivel                                     -   

4.16.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        7,50                                     -   

4.16.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      30,69                                     -   

4.16.1.2.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    165,66                                     -   
4.16.1.2.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      35,20                                     -   
4.16.1.2.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        5,20                                     -   
4.16.1.2.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      30,00                                     -   
4.16.1.2.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    150,00                                     -   
4.16.1.2.8 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 1.012,50                                     -   
4.16.1.2.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    655,20                                     -   

4.16.1.2.10
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                    154,13                                     -   

4.16.1.2.11 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        0,12                                     -   
4.16.1.2.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                    165,00                                     -   
4.16.1.2.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                      25,00                                     -   
4.16.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.16.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                      96,00                                     -   



4.16.3 Arquitetura                                     -   

4.16.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²                      96,00                                     -   

4.16.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.16.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.16.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.16.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.16.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        2,00                                     -   
4.16.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.16.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.16.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   
4.17 Sede de Via / Maquinista / Atendimento                                     -   

Edificação com área coberta de 338,0m², em telha metálica. Com estrutura de 
concreto e alvenaria em bloco de concreto aparente com pintura acrílica. Seus 
espaços internos serão climatizados, receberão piso cerâmico e forro. Todas 
as paredes terão acabamentos com emboço e pintura acrílica e as áreas 
molhadas serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas 
serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de 
concreto desempenado.

m2                    338,00 

4.17.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
4.17.1.1 Superestrutura e Fundação da Sede m2                    338,00                                     -   
4.17.2 Estruturas Metálicas                                     -   
4.17.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                    338,00                                     -   
4.17.3 Arquitetura                                     -   

4.17.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    338,00                                     -   

4.17.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
4.17.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
4.17.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
4.17.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
4.17.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                      12,00                                     -   
4.17.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
4.17.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
4.17.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

                                    -   

5
EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA GRÃOS, 
FARELO E AÇÚCAR

                                    -   

5.1 Galpão da Amostragem                                     -   
Galpão metálico com três edificações de classificação, internas ao galpão, 
com 60m² cada, em estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de 
bloco de concreto, aparente com pintura acrílica e laje impermeabilizada. Seus 
espaços internos serão climatizados, receberão piso cerâmico, todas as 
paredes e laje receberão acabamentos em emboço e pintura acrílica e as 
áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e 
portas serão em alumínio natural anodizado. O calçamento terá acabamento 

5.1.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   

5.1.1.1
Fundação do Galpão, Plataformas, Amostradores e Prédios internos dos 
Amostradores

                                    -   

5.1.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      23,41                                     -   

5.1.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                    252,04                                     -   

5.1.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                 1.042,62                                     -   
5.1.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                 6.281,08                                     -   
5.1.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                 4.094,01                                     -   
5.1.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                 2.187,08                                     -   
5.1.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    468,20                                     -   
5.1.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg               22.680,00                                     -   
5.1.1.1.9 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg                 2.973,17                                     -   
5.1.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.1.2.1 Galpão e Plataformas da Amostragem                                     -   
5.1.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg               88.725,00                                     -   

5.1.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg               55.740,00                                     -   

5.1.2.1.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg               21.460,00                                     -   
5.1.2.1.4 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                 8.391,00                                     -   
5.1.2.1.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                 1.340,00                                     -   
5.1.2.1.6 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un                      32,00                                     -   

5.1.2.1.7
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 1.575,00                                     -   

5.1.2.1.8
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 3.307,00                                     -   

5.1.3 Arquitetura                                     -   

5.1.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    180,00                                     -   

5.1.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
5.1.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.1.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.1.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
5.1.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        3,00                                     -   
5.1.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.1.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.1.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   



                                    -   
5.2 Posto Fiscal (Grãos, Farelo e Açucar)                                     -   

Edificação com área coberta de 40,0m², em telha metálica. Com estrutura de 
concreto e alvenaria em bloco de concreto aparente com pintura acrílica. Seus 
espaços internos serão climatizados, receberão piso cerâmico e forro. Todas 
as paredes terão acabamentos com emboço e pintura acrílica e as áreas 
molhadas serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas 
serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de 
concreto desempenado.

m2                      40,00 

5.2.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.2.1.1 Superestrutura e Fundação do Prédio m2                      40,00                                     -   
5.2.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.2.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                      40,00                                     -   
5.2.3 Arquitetura                                     -   

5.2.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                      40,00                                     -   

5.2.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
5.2.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.2.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.2.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
5.2.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        2,00                                     -   
5.2.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.2.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.2.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

5.3 Apoio / Caminhoneiros (Grãos, Farelo e Açucar)                                     -   
Edificação de apoio, dividida em duas unidades, com área total de cobertura 
de 370,0m², em telha metálica. Com estrutura de concreto e alvenaria em 
bloco de concreto aparente com pintura acrílica. Seus espaços internos 
receberão piso cerâmico e forro. Todas as paredes terão acabamentos com 
emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. 
As esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural anodizado. A 
calçada terá acabamento com piso de concreto desempenado.

m2                    370,00 

5.3.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.3.1.1 Superestrutura e Fundação do Prédio m2                    370,00                                     -   
5.3.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.3.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                    370,00                                     -   
5.3.3 Arquitetura                                     -   

5.3.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                    370,00                                     -   

5.3.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
5.3.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.3.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.3.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
5.3.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        6,00                                     -   
5.3.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.3.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.3.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

5.4 Balanças Rodoviárias Entrada e Saída (Grãos, Farelo e Açucar)                           0,75                                     -   

Duas coberturas metálica sobre a área de controle das balaças e cabines dos 
caminhões, atendendo ao gabarito rodoviário. Oito edificações de controle, 
sob a área coberta, com 9,0m² de área construída cada, em alvenaria 
estrutural com bloco de concreto aparente, pintura acrílica e laje 
impermeabilizada. Seus espaços internos serão climatizados, receberão piso 
cerâmico, todas as paredes e laje receberão acabamentos em emboço e 
pintura acrílica. As esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural 
anodizado. A calçada terá acabamento com piso de concreto desempenado.

m2                      54,00 

5.4.1 Estruturas de Concreto e Fundações                            -                                       -   
5.4.1.1 Superestrutura e Fundação do Prédio m2                      54,00                                     -   
5.4.1.2 Fundação das Balanças Rodoviárias de Entrada e Saída                            -                                       -   

5.4.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      58,22                                     -   

5.4.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                    233,33                                     -   

5.4.1.2.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    341,40                                     -   
5.4.1.2.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                    326,27                                     -   
5.4.1.2.5 Reaterro compactado (execução)  m3                      27,06                                     -   
5.4.1.2.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                    299,21                                     -   
5.4.1.2.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                 1.313,76                                     -   
5.4.1.2.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg               18.660,00                                     -   
5.4.1.2.9 Insertos metálicos (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    606,45                                     -   
5.4.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.4.2.1 Cobertura das Balanças Rodoviárias (Entrada e Saída)                                     -   
5.4.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg               35.784,07                                     -   

5.4.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg                 8.513,77                                     -   

5.4.2.1.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 2.821,47                                     -   
5.4.2.1.4 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg               11.243,97                                     -   
5.4.2.1.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                            -                                       -   
5.4.2.1.6 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un                            -                                       -   

5.4.2.1.7
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                    803,25                                     -   



5.4.2.1.8
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                            -                                       -   

5.4.3 Arquitetura                                     -   

5.4.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²                      72,00                                     -   

5.4.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   

5.4.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.4.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.4.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                            -                                       -   
5.4.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        8,00                                     -   
5.4.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.4.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.4.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

5.5 Prédio e Galeria Enterrada dos Tombadores de Grãos                                     -   

Galpão em concreto e cobertura metálica, fechamento parcial em alvenaria e 
telha metálica. Salas de utilidades, internas ao galpão, com 144m² de área 
construída, com estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de bloco de 
concreto aparente, pintura acrílica e laje impermeabilizada. Seus espaços 
internos serão climatizados, conforme programa de necessidades, receberão 
piso de concreto, todas as paredes e laje receberão acabamentos em emboço 
e pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. As 
esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural anodizado. O 
calçamento terá acabamento com piso de concreto desempenado.

5.5.1 Estruturas de Concreto e Fundações
5.5.1.1 Superestrutura e Fundação das Edificações de Apoio m2                    144,00                                     -   

5.5.1.2
Fundação e Suprestrutura do Prédio e Túneis dos Tombadores de Caminhões 
de Grãos

                                    -   

5.5.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                    373,81                                     -   

5.5.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                 4.393,84                                     -   

5.5.1.2.3 Concreto pré-moldado fck=30MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3                 1.138,69                                     -   
5.5.1.2.4 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                 7.981,92                                     -   

5.5.1.2.5
Escavação mecanizada e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 
300 m (serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

 m3               27.046,00                                     -   

5.5.1.2.6 Reaterro compactado mecanizado (execução)  m3               19.228,00                                     -   
5.5.1.2.7 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                                     -   
5.5.1.2.8 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                 7.476,15                                     -   
5.5.1.2.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg             401.188,50                                     -   
5.5.1.2.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg               52.530,00                                     -   

5.5.1.2.11
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                 1.778,58                                     -   

5.5.1.2.12 Junta de encontro com mastique, tarucel e isopor (fornecimento e aplicação)  m                    170,00                                     -   
5.5.1.2.13 Junta de construção com mastique (fornecimento e aplicação)  m                    151,50                                     -   
5.5.1.2.14 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                    210,00                                     -   
5.5.1.2.15 Cimbramento (fornecimento, instalação e remoção)  m3                 5.863,50                                     -   

5.5.1.2.16
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                 2.240,00                                     -   

5.5.1.2.17
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    560,00                                     -   

5.5.1.2.18
Estaca hélice contínua Ø70, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    308,00                                     -   

5.5.1.2.19 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg               11.540,00                                     -   

5.5.1.2.20
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                    228,00                                     -   

5.5.1.2.21
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                    228,00                                     -   

5.5.1.2.22 Revestimento cerâmico anti-abrasivo (fornecimento e instalação)  m2                            -                                       -   
5.5.1.3 Fundação dos Transportadores e Torres de Transferência de Grãos                                     -   

5.5.1.3.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      12,50                                     -   

5.5.1.3.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                    161,50                                     -   

5.5.1.3.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    625,90                                     -   
5.5.1.3.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                    543,70                                     -   
5.5.1.3.5 Reaterro compactado (execução)  m3                    392,60                                     -   
5.5.1.3.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                    151,20                                     -   
5.5.1.3.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    225,20                                     -   
5.5.1.3.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg               19.380,00                                     -   
5.5.1.3.9 Graute cimentício fgk=50MPa com pedrisco (fornecimento e execução)  m3                        1,90                                     -   

5.5.1.3.10
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                 1.632,00                                     -   

5.5.1.3.11
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    816,00                                     -   

5.5.1.3.12
Estaca hélice contínua Ø60, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    272,00                                     -   

5.5.1.3.13 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg                 8.032,00                                     -   

5.5.1.3.14
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                    160,00                                     -   



5.5.1.3.15
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                    160,00                                     -   

5.5.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.5.2.1 Cobertura e Plataformas Principais do Prédio dos Tombadores de Grãos                                     -   
5.5.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg             117.705,00                                     -   

5.5.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg                                     -   

5.5.2.1.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 4.097,00                                     -   
5.5.2.1.4 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg               75.805,00                                     -   
5.5.2.1.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                 2.303,00                                     -   
5.5.2.1.6 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un                        8,00                                     -   

5.5.2.1.7
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 5.479,00                                     -   

5.5.2.1.8
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                            -                                       -   

5.5.2.2 Plataformas e Fechamentos dos Túneis de Grãos                                     -   
5.5.2.2.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 5.000,00                                     -   

5.5.2.2.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg                            -                                       -   

5.5.2.2.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    500,00                                     -   
5.5.2.2.4 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                    500,00                                     -   
5.5.2.2.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                    200,00                                     -   
5.5.2.2.6 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un                        4,00                                     -   

5.5.2.2.7
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                      60,00                                     -   

5.5.3 Arquitetura                                     -   

5.5.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²                    144,00                                     -   

5.5.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
5.5.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.5.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.5.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
5.5.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        4,00                                     -   
5.5.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.5.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.5.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

5.6 Prédio e Galeria Enterrada dos Tombadores de Açúcar                                     -   

Galpão em concreto e cobertura metálica, fechamento parcial em alvenaria e 
telha metálica. Salas de utilidades, internas ao galpão, com 75m² de área 
construída, com estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de bloco de 
concreto aparente, pintura acrílica e laje impermeabilizada. Seus espaços 
internos serão climatizados, conforme programa de necessidades, receberão 
piso de concreto, todas as paredes e laje receberão acabamentos em emboço 
e pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. As 
esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural anodizado. O 
calçamento terá acabamento com piso de concreto desempenado.

5.6.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.6.1.1 Superestrutura e Fundação do Prédio m2  Fora do escopo 

5.6.1.2
Fundação e Suprestrutura do Prédio e Túneis dos Tombadores de Caminhões 
de Açúcar

 Fora do escopo 

5.6.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.6.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.6.1.2.3 Concreto pré-moldado fck=30MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3  Fora do escopo 
5.6.1.2.4 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  Fora do escopo 

5.6.1.2.5
Escavação mecanizada e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 
300 m (serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

 m3  Fora do escopo 

5.6.1.2.6 Reaterro compactado mecanizado (execução)  m3  Fora do escopo 
5.6.1.2.7 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  Fora do escopo 
5.6.1.2.8 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  Fora do escopo 
5.6.1.2.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  Fora do escopo 
5.6.1.2.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg  Fora do escopo 

5.6.1.2.11
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg  Fora do escopo 

5.6.1.2.12 Junta de encontro com mastique, tarucel e isopor (fornecimento e aplicação)  m  Fora do escopo 
5.6.1.2.13 Junta de construção com mastique (fornecimento e aplicação)  m  Fora do escopo 
5.6.1.2.14 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m  Fora do escopo 
5.6.1.2.15 Cimbramento (fornecimento, instalação e remoção)  m3  Fora do escopo 

5.6.1.2.16
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.6.1.2.17
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.6.1.2.18
Estaca hélice contínua Ø70, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.6.1.2.19 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  Fora do escopo 

5.6.1.2.20
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  Fora do escopo 

5.6.1.2.21
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  Fora do escopo 



5.6.1.2.22
Revestimento UHMW (Polietileno de ultra alto peso molecular) (fornecimento e 
instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.6.1.3 Fundação dos Transportadores e Torres de Transferência de Açúcar  Fora do escopo 

5.6.1.3.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.6.1.3.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.6.1.3.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  Fora do escopo 
5.6.1.3.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  Fora do escopo 
5.6.1.3.5 Reaterro compactado (execução)  m3  Fora do escopo 
5.6.1.3.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  Fora do escopo 
5.6.1.3.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  Fora do escopo 
5.6.1.3.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  Fora do escopo 
5.6.1.3.9 Graute cimentício fgk=50MPa com pedrisco (fornecimento e execução)  m3  Fora do escopo 

5.6.1.3.10
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.6.1.3.11
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.6.1.3.12
Estaca hélice contínua Ø60, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.6.1.3.13 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  Fora do escopo 

5.6.1.3.14
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  Fora do escopo 

5.6.1.3.15
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  Fora do escopo 

5.6.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.6.2.1 Cobertura e Plataformas Principais do Prédio dos Tombadores de Açúcar  Fora do escopo 
5.6.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 

5.6.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg  Fora do escopo 

5.6.2.1.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.6.2.1.4 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.6.2.1.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.6.2.1.6 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un  Fora do escopo 

5.6.2.1.7
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.6.2.1.8
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.6.2.2 Plataformas e Fechamentos dos Túneis de Açúcar  Fora do escopo 
5.6.2.2.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 

5.6.2.2.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg  Fora do escopo 

5.6.2.2.3 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.6.2.2.4 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.6.2.2.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.6.2.2.6 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un  Fora do escopo 

5.6.2.2.7
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.6.3 Arquitetura                                     -   

5.6.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²  Fora do escopo 

5.6.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  Fora do escopo 
5.6.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.6.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  Fora do escopo 
5.6.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  Fora do escopo 
5.6.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  Fora do escopo 
5.6.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  Fora do escopo 
5.6.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  Fora do escopo 
5.6.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  Fora do escopo 

5.7 Armazém de Farelo                                     -   

5.7.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.7.1.1 Galeria Enterrada do Armazém de Farelo                                     -   

5.7.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      48,30                                     -   

5.7.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                 1.602,96                                     -   

5.7.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                 2.678,58                                     -   

5.7.1.1.4
Escavação mecanizada e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 
300 m (serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

 m3               26.171,60                                     -   

5.7.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                 3.651,68                                     -   
5.7.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                            -                                       -   
5.7.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    966,00                                     -   
5.7.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg             192.355,44                                     -   
5.7.1.1.9 Cimbramento (fornecimento, instalação e remoção)  m3                 2.415,00                                     -   
5.7.1.2 Fundação, Superestrutura, Piso e Cobertura do Armazém de Farelo                                     -   
5.7.1.2.1 Mobilização de Materiais e Equipamentos  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.2 Pessoal Especializado  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.3 Despesas Finais  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.4 Movimentação de Terra  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.5 Infraestrutura de Concreto  vb                        1,00                                     -   



5.7.1.2.6 Estruturas de Concreto  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.7 Cobertura, Suportes e Acessórios  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.8 Alvenaria e Fechamento  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.9 Pisos e Calçados  vb                        1,00                                     -   
5.7.1.2.10 Limpeza  vb                        1,00                                     -   
5.7.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.7.2.1 Escadas e Plataformas                                     -   
5.7.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 3.630,00                                     -   

5.8 Armazém de Açúcar                                     -   

5.8.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.8.1.1 Túneis do Armazém de Açúcar  Fora do escopo 

5.8.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.8.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.8.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  Fora do escopo 

5.8.1.1.4
Escavação mecanizada e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 
300 m (serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

 m3  Fora do escopo 

5.8.1.1.5 Reaterro compactado mecanizado (execução)  m3  Fora do escopo 
5.8.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  Fora do escopo 
5.8.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  Fora do escopo 
5.8.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  Fora do escopo 
5.8.1.1.9 Cimbramento (fornecimento, instalação e remoção)  m3  Fora do escopo 
5.8.1.2 Fundação, Superestrutura, Piso e Cobertura do Armazém de Açúcar  Fora do escopo 
5.8.1.2.1 Mobilização de Materiais e Equipamentos  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.2 Pessoal Especializado  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.3 Despesas Finais  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.4 Movimentação de Terra  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.5 Infraestrutura de Concreto  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.6 Estruturas de Concreto  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.7 Cobertura, Suportes e Acessórios  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.8 Alvenaria e Fechamento  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.9 Pisos e Calçados  vb  Fora do escopo 
5.8.1.2.10 Limpeza  vb  Fora do escopo 
5.8.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.8.2.1 Escadas e Plataformas  Fora do escopo 
5.8.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 

5.9 Silos de Grãos                                     -   

5.9.1 Estruturas de Concreto e Fundações        13.735.924,50                                     -   
5.9.1.1 Fundação e  Galeria Enterrada dos Silos                            -                                       -   

5.9.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                    266,02                                     -   

5.9.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                 6.248,00                                     -   

5.9.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2               11.933,36                                     -   

5.9.1.1.4
Escavação mecanizada e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 
300 m (serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

 m3               73.300,00                                     -   

5.9.1.1.5 Reaterro compactado mecanizado (execução)  m3               53.253,28                                     -   
5.9.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                            -                                       -   
5.9.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                 5.320,37                                     -   
5.9.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg             749.759,82                                     -   
5.9.1.1.9 Cimbramento (fornecimento, instalação e remoção)  m3                 4.251,98                                     -   
5.9.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg                            -                                       -   

5.9.1.1.11
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                            -                                       -   

5.9.1.1.12
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                            -                                       -   

5.9.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.9.2.1 Escadas e Plataformas                                     -   
5.9.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 1.815,00                                     -   
5.9.3 Arquitetura                                     -   

5.9.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                      35,00                                     -   

5.10 Prédio das Tulhas de Grãos                                     -   
Galpão com estrutura mista de concreto e metálica, fechamento com telha 
metálica. Salas de controle, interna ao galpão, com 40m² de área construída, 
com estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de bloco de concreto 
aparente, pintura acrílica e laje impermeabilizada. Seus espaços internos 
serão climatizados, receberão piso cerâmico, todas as paredes e laje 
receberão acabamentos em emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas 
serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas serão em 
alumínio natural anodizado.

5.10.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.10.1.1 Fundação e Superestrutura do Prédio das Tulhas Ferroviárias de Grãos                                     -   

5.10.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      30,21                                     -   



5.10.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                    414,23                                     -   

5.10.1.1.3 Concreto pré-moldado fck=30MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3                    544,25                                     -   
5.10.1.1.4 Laje alveolar h=20 (fabricação, transporte e montagem)  m2                    875,33                                     -   
5.10.1.1.5 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    609,84                                     -   
5.10.1.1.6 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                    651,68                                     -   
5.10.1.1.7 Reaterro compactado (execução)  m3                    393,46                                     -   
5.10.1.1.8 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                    258,22                                     -   
5.10.1.1.9 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    604,20                                     -   
5.10.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg               24.444,94                                     -   
5.10.1.1.11 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 4.916,59                                     -   
5.10.1.1.12 Insertos metálicos (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 4.887,78                                     -   
5.10.1.1.13 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                    666,67                                     -   
5.10.1.1.14 Junta de encontro com mastique, tarucel e isopor (fornecimento e aplicação)  m                      35,20                                     -   
5.10.1.1.15 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                      16,60                                     -   
5.10.1.1.16 Revestimento cerâmico anti-abrasivo (fornecimento e instalação)  m2                            -                                       -   

5.10.1.1.17
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    352,00                                     -   

5.10.1.1.18
Estaca hélice contínua Ø50, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    944,00                                     -   

5.10.1.1.19
Estaca hélice contínua Ø60, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                      14,67                                     -   

5.10.1.1.20
Estaca hélice contínua Ø70, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                    143,00                                     -   

5.10.1.1.21 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg               10.013,67                                     -   

5.10.1.1.22
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                    135,00                                     -   

5.10.1.1.23
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                    135,00                                     -   

5.10.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.10.2.1 Prédio das Tulhas de Grãos                                     -   
5.10.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg             122.600,00                                     -   

5.10.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg               39.194,00                                     -   

5.10.2.1.3 Estrutura metálica pesada (� 80kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg               23.631,00                                     -   
5.10.2.1.4 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg               33.636,00                                     -   
5.10.2.1.5 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg               32.569,00                                     -   
5.10.2.1.6 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                 4.425,00                                     -   
5.10.2.1.7 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un                      10,00                                     -   

5.10.2.1.8
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 5.402,00                                     -   

5.10.2.1.9
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 2.012,00                                     -   

5.10.3 Arquitetura                                     -   

5.10.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²                      40,00                                     -   

5.10.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
5.10.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.10.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.10.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
5.10.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        2,00                                     -   
5.10.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.10.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.10.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

5.11 Prédio das Tulhas de Açúcar                                     -   
Galpão com estrutura mista de concreto e metálica, fechamento com telha 
metálica. Salas de controle, interna ao galpão, com 40m² de área construída, 
com estrutura de concreto e fechamento em alvenaria de bloco de concreto 
aparente, pintura acrílica e laje impermeabilizada. Seus espaços internos 
serão climatizados, receberão piso cerâmico, todas as paredes e laje 
receberão acabamentos em emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas 
serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e portas serão em 
alumínio natural anodizado.

5.11.1 Estruturas de Concreto e Fundações  Fora do escopo 
5.11.1.1 Fundação e Superestrutura do Prédio das Tulha Ferroviária de Açúcar  Fora do escopo 

5.11.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.11.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  Fora do escopo 

5.11.1.1.3 Concreto pré-moldado fck=30MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3  Fora do escopo 
5.11.1.1.4 Laje alveolar h=20 (fabricação, transporte e montagem)  m2  Fora do escopo 
5.11.1.1.5 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  Fora do escopo 
5.11.1.1.6 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  Fora do escopo 
5.11.1.1.7 Reaterro compactado (execução)  m3  Fora do escopo 
5.11.1.1.8 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  Fora do escopo 
5.11.1.1.9 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  Fora do escopo 
5.11.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  Fora do escopo 
5.11.1.1.11 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg  Fora do escopo 
5.11.1.1.12 Insertos metálicos (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.11.1.1.13 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.11.1.1.14 Junta de encontro com mastique, tarucel e isopor (fornecimento e aplicação)  m  Fora do escopo 
5.11.1.1.15 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m  Fora do escopo 



5.11.1.1.16
Revestimento UHMW (Polietileno de ultra alto peso molecular) (fornecimento e 
instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.11.1.1.17
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.11.1.1.18
Estaca hélice contínua Ø50, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.11.1.1.19
Estaca hélice contínua Ø60, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.11.1.1.20
Estaca hélice contínua Ø70, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  Fora do escopo 

5.11.1.1.21 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  Fora do escopo 

5.11.1.1.22
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  Fora do escopo 

5.11.1.1.23
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  Fora do escopo 

5.11.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.11.2.1 Prédio das Tulhas de Açúcar  Fora do escopo 
5.11.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 

5.11.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg  Fora do escopo 

5.11.2.1.3 Estrutura metálica pesada (� 80kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.11.2.1.4 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.11.2.1.5 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.11.2.1.6 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg  Fora do escopo 
5.11.2.1.7 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un  Fora do escopo 

5.11.2.1.8
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.11.2.1.9
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2  Fora do escopo 

5.11.3 Arquitetura                                     -   

5.11.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2  Fora do escopo 

5.11.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  Fora do escopo 
5.11.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.11.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  Fora do escopo 
5.11.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  Fora do escopo 
5.11.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  Fora do escopo 
5.11.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  Fora do escopo 
5.11.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  Fora do escopo 
5.11.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  Fora do escopo 

 Fora do escopo 
5.12 Abrigo dos Compressores                                     -   

Edificações dos compressores com 25m², em alvenaria estrutural com bloco 
de concreto aparente, pintura acrílica e cobertura metálica. Seus espaços 
internos com piso de concreto e bloco aparente com pintura acrílica. Portão de 
acesso em aço galvanizado e calçada com piso de concreto desempenado.

5.12.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.12.1.1 Piso m2                      75,00                                     -   
5.12.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.12.2.1 Cobertura metálicas incluindo telhas m2                      75,00                                     -   
5.12.3 Arquitetura                                     -   

5.12.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2                      75,00                                     -   

5.12.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                            -                                       -   
5.12.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.12.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.12.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                            -                                       -   
5.12.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                            -                                       -   
5.12.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.12.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.12.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                            -                                       -   

5.13 Eletrocentro para Grãos                                     -   
Área de piso para eletrocentro + gerador = 342,50m2 m2                    342,50 

5.13.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.13.1.1 Fundação do Eletrocentro para Grãos                                     -   

5.13.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      16,00                                     -   

5.13.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      62,40                                     -   

5.13.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      33,41                                     -   
5.13.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      54,32                                     -   
5.13.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        7,34                                     -   
5.13.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      46,99                                     -   
5.13.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    320,00                                     -   
5.13.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    838,26                                     -   

5.13.1.1.9
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                      55,77                                     -   

5.13.1.1.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 2.509,87                                     -   
5.13.1.1.11 Graute cimentício fgk=50MPa com pedrisco (fornecimento e execução)  m3                        0,14                                     -   
5.13.1.1.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                    352,00                                     -   
5.13.1.1.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                      11,00                                     -   



5.13.1.1.14 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg                    260,38                                     -   
5.13.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.13.2.1 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    680,00                                     -   
5.13.3 Arquitetura                                     -   
5.13.3.1 Alvenaria de bloco de concreto m2                      30,96                                     -   

5.14 Eletrocentro para Grãos 2                                     -   
Área de piso para eletrocentro + gerador = 209,60m2 m2                    209,60 

5.14.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.14.1.1 Fundação do Eletrocentro para Açúcar                                     -   

5.14.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        9,45                                     -   

5.14.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      34,84                                     -   

5.14.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      24,32                                     -   
5.14.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      33,48                                     -   
5.14.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                        5,95                                     -   
5.14.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      27,53                                     -   
5.14.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    188,96                                     -   
5.14.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    345,33                                     -   

5.14.1.1.9
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                      32,54                                     -   

5.14.1.1.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 1.464,48                                     -   
5.14.1.1.11 Graute cimentício fgk=50MPa com pedrisco (fornecimento e execução)  m3                        0,11                                     -   
5.14.1.1.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                    207,90                                     -   
5.14.1.1.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                        6,20                                     -   
5.14.1.1.14 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg                    208,84                                     -   
5.14.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.14.2.1 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    480,00                                     -   
5.14.3 Arquitetura                                     -   
5.14.3.1 Alvenaria de bloco de concreto m2                      22,08                                     -   

5.15 Prédio da Oficina e Almoxarifado                                     -   

Galpão metálico com fechamento em alvenaria e telha metálica, com duas 
portas de enrolar, em aço galvanizado, para acesso de veículos. Salas de 
utilidades, internas ao galpão, com 300m², em estrutura metálica e 
fechamento em alvenaria de bloco de concreto, aparente com pintura acrílica 
e laje impermeabilizada. As salas internas serão climatizadas, receberão piso 
cerâmico ou de concreto, todas as paredes e laje receberão acabamentos em 
emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. 
As esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural anodizado. O 
calçamento terá acabamento com piso de concreto desempenado.

m2                 1.950,00 

5.15.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.15.1.1 Graute e armadura para alvenaria estrutural m2                    300,00                                     -   
5.15.1.2 Fundação da Prédio da Oficina e Almoxarifado                                     -   

5.15.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                    109,11                                     -   

5.15.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                    490,16                                     -   

5.15.1.2.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                    375,63                                     -   
5.15.1.2.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                 1.129,82                                     -   
5.15.1.2.5 Reaterro compactado (execução)  m3                    598,56                                     -   
5.15.1.2.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                    531,26                                     -   
5.15.1.2.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                 2.182,20                                     -   

5.15.1.2.8
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg                 3.292,31                                     -   

5.15.1.2.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg               13.370,85                                     -   
5.15.1.2.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg               16.040,36                                     -   
5.15.1.2.11 Graute cimentício fgk=50MPa (fornecimento e execução)  m3                        0,34                                     -   
5.15.1.2.12 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg               21.208,89                                     -   
5.15.1.2.13 Junta de encontro com mastique, tarucel e isopor (fornecimento e aplicação)  m                      98,90                                     -   
5.15.1.2.14 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m                    534,00                                     -   
5.15.1.2.15 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2                 2.182,20                                     -   
5.15.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.15.2.1 Prédio da Oficina e Almoxarifado                                     -   
5.15.2.1.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg               80.773,00                                     -   

5.15.2.1.2
Estrutura metálica média (�40kg/m e <80kg/m) (fornecimento, pintura e 
instalação)

 kg               25.954,00                                     -   

5.15.2.1.3 Chapa xadrez e=6,3mm (fornecimento, pintura e instalação)  kg                            -                                       -   
5.15.2.1.4 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 1.560,00                                     -   
5.15.2.1.5 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                    504,00                                     -   
5.15.2.1.6 Laje steel-deck (painel metálico + stud bolts + montagem)  m2                    600,00                                     -   
5.15.2.1.7 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                 1.519,00                                     -   

5.15.2.1.8
Chumbador químico galvanizado Ø16x190mm com embutimento de 140mm + 
resina HIT HY200-R + HAS-E(5.8) da Hilti ou equivalente + porca + arruela de 
pressão (fornecimento e instalação)

 un                            -                                       -   

5.15.2.1.9 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø12,5x110 ou Equivalente  un                        4,00                                     -   

5.15.2.1.10
Telha trapezoidal em aço galvanizado pré-pintada em ambas as faces  LR40 
e=0,5mm ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 1.767,40                                     -   

5.15.2.1.11
Telha-painel termoisolante com duas chapas em aço galvalume, perfiladas e 
pintadas, e com núcleo em espuma rígida de poliuretano, Termilor Roof-TR 63 
ou equivalente (fornecimento e instalação)

 m2                 1.975,00                                     -   

5.15.3 Arquitetura                                     -   



5.15.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²                    300,00                                     -   

5.15.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb                        1,00                                     -   
5.15.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
5.15.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb                        1,00                                     -   
5.15.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb                        1,00                                     -   
5.15.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.                        7,00                                     -   
5.15.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb                            -                                       -   
5.15.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb                            -                                       -   
5.15.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb                        1,00                                     -   

5.16 Plataformas de Operação e Suportes de Tubulações                                     -   
5.16.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
5.16.1.1 Bases para suportes e plataformas                                     -   

5.16.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                        1,21                                     -   

5.16.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=30MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                        5,13                                     -   

5.16.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      45,60                                     -   
5.16.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      72,00                                     -   
5.16.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                      65,66                                     -   
5.16.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                        6,34                                     -   
5.16.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                      24,20                                     -   
5.16.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                    358,96                                     -   
5.16.2 Estruturas Metálicas                                     -   
5.16.2.1 Estrutura metálica leve (<40kg/m) (fornecimento, pintura e instalação)  kg                 5.000,00                                     -   
5.16.2.2 Guarda corpo  (fornecimento, pintura e instalação)  kg                    800,00                                     -   
5.16.2.3 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg                    480,00                                     -   
5.16.2.4 Degrau galvanizado h=30mm malha 30x100 (fornecimento e instalação)  kg                    160,00                                     -   
5.16.2.5 Chumbador KWIK HUS-EZ Ø16x140 da Hilti ou Equivalente  un                        8,00                                     -   

6
EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA 
FERTILIZANTES

                                    -   

6.1 Balanças Ferroviárias Dinâmicas                                     -   

6.1.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.1.1.1 Fundação das Balanças Ferroviárias Dinâmicas                                     -   

6.1.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                      10,27                                     -   

6.1.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                      48,00                                     -   

6.1.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                      33,20                                     -   
6.1.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                      78,12                                     -   
6.1.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3                      19,85                                     -   
6.1.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                      58,27                                     -   
6.1.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                    205,36                                     -   
6.1.1.1.8 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg                 2.880,00                                     -   

6.2 Carpuller para 40 Vagões Carregados                                     -   

6.2.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.2.1.1 Fundação do Carpuller para 40 Vagões Carregados  fora do escopo 

6.2.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.2.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.2.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.2.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.2.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.2.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.2.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.2.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 

6.2.1.1.9
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.2.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  fora do escopo 

6.2.1.1.11
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  fora do escopo 

6.2.1.1.12
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  fora do escopo 

6.3 Carpuller para 40 Vagões Vazios                                     -   

6.3.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.3.1.1 Fundação do Carpuller para 40 Vagões Carregados                                     -   

6.3.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.3.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.3.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.3.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.3.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 



6.3.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.3.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.3.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 

6.3.1.1.9
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.3.1.1.10 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  fora do escopo 

6.3.1.1.11
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  fora do escopo 

6.3.1.1.12
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  fora do escopo 

6.4 Moega Ferroviária                                     -   

Galpão de concreto com fechamento em telha de fibrocimento. Salas de 
controle, interna ao galpão, com 90m² de área construída, com estrutura de 
concreto e fechamento em alvenaria de bloco de concreto aparente, pintura 
acrílica e laje impermeabilizada. Seus espaços internos serão climatizados, 
receberão piso cerâmico, todas as paredes e laje receberão acabamentos em 
emboço e pintura acrílica e as áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. 
As esquadrias de janelas e portas serão em alumínio natural anodizado.

6.4.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.4.1.1 Estrutura dos prédios m2  fora do escopo 
6.4.1.2 Fundação e Superestrutura da Moega Ferroviária  fora do escopo 

6.4.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.4.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.4.1.2.3 Concreto pré-moldado fck=40MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3  fora do escopo 
6.4.1.2.4 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 

6.4.1.2.5
Escavação mecanizada e espalhamento de material de 1ª categoria - DMT até 
300 m (serviço de escavação,carregamento, transporte e descarte para área 
adjacente de aterro dentro do site)

 m3  fora do escopo 

6.4.1.2.6 Reaterro compactado mecanizado (execução)  m3  fora do escopo 
6.4.1.2.7 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.4.1.2.8 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.4.1.2.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 
6.4.1.2.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg  fora do escopo 

6.4.1.2.11
Revestimento UHMW (Polietileno de ultra alto peso molecular) (fornecimento e 
instalação)

 m2  fora do escopo 

6.4.1.2.12
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.4.1.2.13 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  fora do escopo 

6.4.1.2.14
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  fora do escopo 

6.4.1.2.15
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  fora do escopo 

6.4.1.2.16 Cimbramento (fornecimento, instalação e remoção)  m3  fora do escopo 
6.4.1.2.17 Grade metálica galvanizada (fornecimento e instalação)  kg  fora do escopo 
6.4.1.2.18 Guarda corpo em fibra de vidro  m  fora do escopo 
6.4.2 Estruturas Metálicas
6.4.3 Arquitetura                                     -   

6.4.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²  fora do escopo 

6.4.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  fora do escopo 
6.4.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
6.4.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  fora do escopo 
6.4.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  fora do escopo 
6.4.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  fora do escopo 
6.4.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  fora do escopo 
6.4.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  fora do escopo 
6.4.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  fora do escopo 

6.5 Limpeza de Vagões                                     -   
Galpão de concreto com fechamento em telha de fibrocimento. O calçamento 
terá acabamento com piso de concreto desempenado.

6.5.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.5.1.1 Fundação e Superestrutura do Prédio de Limpeza de Vagões                                     -   

6.5.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.5.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.5.1.1.3 Concreto pré-moldado fck=40MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3  fora do escopo 
6.5.1.1.4 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.5.1.1.5 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.5.1.1.6 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.5.1.1.7 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.5.1.1.8 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.5.1.1.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 

6.5.1.1.10
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.5.1.1.11 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  fora do escopo 

6.5.1.1.12
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  fora do escopo 



6.5.1.1.13
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  fora do escopo 

6.5.1.1.14 Guarda corpo em fibra de vidro  m  fora do escopo 
6.5.2 Estruturas Metálicas
6.5.3 Arquitetura                                     -   

6.5.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²  fora do escopo 

6.5.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  fora do escopo 
6.5.4 Instalações Prediais e Sistemas                                     -   
6.5.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  fora do escopo 
6.5.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  fora do escopo 
6.5.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  fora do escopo 
6.5.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  fora do escopo 
6.5.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  fora do escopo 
6.5.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  fora do escopo 

 fora do escopo 
6.6 Transportadores de Fertilizantes - Trecho longitudinal                                     -   

6.6.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.6.1.1 Fundação e Superestrutura dos Transportadores de Fertilizantes  fora do escopo 

6.6.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.6.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.6.1.1.3 Concreto pré-moldado fck=40MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3  fora do escopo 

6.6.1.1.4 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.6.1.1.5 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.6.1.1.6 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.6.1.1.7 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.6.1.1.8 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.6.1.1.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 

6.6.1.1.10
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.6.1.1.11
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.6.1.1.12 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  fora do escopo 

6.6.1.1.13
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  fora do escopo 

6.6.1.1.14
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  fora do escopo 

6.6.1.1.15 Laje alveolar h=15 (fabricação, transporte e montagem)  m2  fora do escopo 
6.6.1.1.16 Guarda corpo em fibra de vidro  m  fora do escopo 

6.7 Transportadores de Fertilizantes - Trecho Transversal                                     -   

6.7.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.7.1.1 Fundação e Superestrutura dos Transportadores de Fertilizantes  fora do escopo 

6.7.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.3 Concreto pré-moldado fck=40MPa (Fabricação, transporte e montagem)  m3                            -    fora do escopo 
6.7.1.1.4 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2                            -    fora do escopo 
6.7.1.1.5 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3                            -    fora do escopo 
6.7.1.1.6 Reaterro compactado (execução)  m3                            -    fora do escopo 
6.7.1.1.7 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3                            -    fora do escopo 
6.7.1.1.8 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2                            -    fora do escopo 
6.7.1.1.9 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.10
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.11
Estaca hélice contínua Ø40, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.12 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.13
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un                            -    fora do escopo 

6.7.1.1.14
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un                            -    fora do escopo 

6.8 Armazém de Fertilizantes                                     -   

6.8.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.8.1.1 Fundação, Superestrutura, Piso e Cobertura do Galpão de Fertilizantes                                     -   
6.8.1.1.1 Mobilização de Materiais e Equipamentos  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.2 Pessoal Especializado  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.3 Despesas Finais  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.4 Movimentação de Terra  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.5 Infraestrutura de Concreto  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.6 Estruturas de Concreto  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.7 Cobertura, Suportes e Acessórios  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.8 Alvenaria e Fechamento  vb  fora do escopo 



6.8.1.1.9 Pisos e Calçados  vb  fora do escopo 
6.8.1.1.10 Limpeza  vb  fora do escopo 

6.9 Balanças Rodoviárias de Entrada e Saída (Fertilizantes)                                     -   
Duas balanças rodoviárias com dimensões de 30m x 3,7m.
Duas edificações de controle com 9,0m² de área construída cada, em 
alvenaria estrutural com bloco de concreto aparente, pintura acrílica e laje 
impermeabilizada sob telha de fibrocimento. Seus espaços internos serão 
climatizados, receberão piso cerâmico, todas as paredes e laje receberão 
acabamentos em emboço e pintura acrílica. As esquadrias de janelas e portas 
serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com piso de 

m2                    222,00 

6.9.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.9.1.1 Estrutura das edificações m2  fora do escopo 
6.9.1.2 Fundação das Balanças Rodoviárias de Entrada e Saída  fora do escopo 

6.9.1.2.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.9.1.2.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.9.1.2.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.9.1.2.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.9.1.2.5 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.9.1.2.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.9.1.2.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.9.1.2.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 
6.9.1.2.9 Insertos metálicos (fornecimento, pintura e instalação)  kg  fora do escopo 

6.9.1.2.10
Estaca hélice contínua Ø30, fck=30MPa (execução, bota-fora e fornecimento 
de materiais, exceto armadura)

 m  fora do escopo 

6.9.1.2.11 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (para estacas)  kg  fora do escopo 

6.9.1.2.12
Arrasamento e preparo de cabeça de estaca de concreto Ø 30 a 60cm 
(execução e bota-fora)

 un  fora do escopo 

6.9.1.2.13
Execução de Ensaios PIT ( Pile Integrity Test), com fornecimento de 
equipamentos e mão de obra especializada, em estacas com diâmetro até 
60cm

 un  fora do escopo 

6.9.2 Estruturas Metálicas                                     -   
6.9.2.1 Estrutura da Cobertura m²  fora do escopo 
6.9.3 Arquitetura                                     -   

6.9.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m²  fora do escopo 

6.9.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  fora do escopo 
6.9.4 Instalações Prediais e Sistemas  fora do escopo 
6.9.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  fora do escopo 
6.9.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  fora do escopo 
6.9.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  fora do escopo 
6.9.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  fora do escopo 
6.9.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  fora do escopo 
6.9.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  fora do escopo 

 fora do escopo 
6.10 Lava-Rodas                                     -   

m2                    175,00 
6.10.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.10.1.1 Fundação do Lava-Rodas  fora do escopo 

6.10.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.10.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.10.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.10.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.10.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.10.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.10.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.10.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 
6.10.1.1.9 Argamassa de cimento e  areia 1:2  m3  fora do escopo 

6.11 Eletrocentro para Fertilizantes                                     -   
Área de piso para eletrocentro + gerador = 209,60m2 m2

6.11.1 Estruturas de Concreto e Fundações                                     -   
6.11.1.1 Fundação do Eletrocentro para Fertilizantes  fora do escopo 

6.11.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.11.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.11.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.11.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.11.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.11.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.11.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.11.1.1.8 Armação CA-50 (fornecimento, corte, dobra e aplicação)  kg  fora do escopo 

6.11.1.1.9
Armação CA-25 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (barra de 
trasferência)

 kg  fora do escopo 

6.11.1.1.10 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg  fora do escopo 
6.11.1.1.11 Graute cimentício fgk=50MPa com pedrisco (fornecimento e execução)  m3  fora do escopo 
6.11.1.1.12 Lona de Plástico Preto (e = 0,2mm) (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.11.1.1.13 Junta serrada com mastique e tarucel (corte, fornecimento e aplicação)  m  fora do escopo 



6.11.1.1.14 Chumbador galvanizado (fornecimento e instalação)  kg  fora do escopo 
6.11.2 Estruturas  Metálicas e de Fibra                                     -   
6.11.2.1 Guarda corpo em fibra de vidro  m  fora do escopo 
6.11.3 Arquitetura                                     -   
6.11.3.1 Alvenaria de bloco de concreto m2  fora do escopo 

6.12 Apoio / Caminhoneiros (Fertilizantes)                                     -   
Edificação de apoio com área total de cobertura de 200,0m², com telha de 
fibrocimento. Estrutura de concreto e alvenaria em bloco de concreto aparente 
com pintura acrílica. Seus espaços internos receberão piso cerâmico e forro. 
Todas as paredes terão acabamentos com emboço e pintura acrílica e as 
áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e 
portas serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com 
piso de concreto desempenado. O mobiliário do salão do refeitório está 

m2  fora do escopo 

6.12.1 Estruturas de Concreto e Fundações  fora do escopo 
6.12.1.1 Superestrutura e fundação m2  fora do escopo 
6.12.2 Estruturas  Metálicas e de Fibra  fora do escopo 
6.12.2.1 Estrutura da Cobertura m2  fora do escopo 
6.12.3 Arquitetura  fora do escopo 

6.12.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2  fora do escopo 

6.12.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  fora do escopo 
6.12.4 Instalações Prediais e Sistemas  fora do escopo 
6.12.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  fora do escopo 
6.12.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  fora do escopo 
6.12.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  fora do escopo 
6.12.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  fora do escopo 
6.12.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  fora do escopo 
6.12.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  fora do escopo 

6.13 Prédio de Apoio / Manutenção (Fertilizantes)                                     -   
Edificação com área coberta de 100,0m², com telha de fibrocimento. Estrutura 
de concreto e alvenaria em bloco de concreto aparente com pintura acrílica. 
Seus espaços internos serão climatizados, receberão piso cerâmico e forro. 
Todas as paredes terão acabamentos com emboço e pintura acrílica e as 
áreas molhadas serão revestidas em cerâmica. As esquadrias de janelas e 
portas serão em alumínio natural anodizado. A calçada terá acabamento com 
piso de concreto desempenado.

m2  fora do escopo 

6.13.1 Estruturas de Concreto e Fundações  fora do escopo 
6.13.1.1 Estruturas de Concreto e Fundações m2  fora do escopo 
6.13.2 Estruturas  Metálicas e de Fibra  fora do escopo 
6.13.2.1 Estrutura da Cobertura m2  fora do escopo 
6.13.3 Arquitetura  fora do escopo 

6.13.3.1
Arquitetura / Fechamentos / Caixilharia / Revestimentos / Divisórias / 
Impermeabilizações / Acabamentos / Louças e Metais

m2  fora do escopo 

6.13.3.2 Arquitetura de interiores / Mobiliário vb  fora do escopo 
6.13.4 Instalações Prediais e Sistemas  fora do escopo 
6.13.4.1 Elétrica / Aterramento / Força / Iluminação / Equipamentos / Instrumentação vb  fora do escopo 
6.13.4.2 Hidráulica / Água fria / Esgoto / Drenagem predial vb  fora do escopo 
6.13.4.3 HVAC / Sistemas de climatização e exaustão unid.  fora do escopo 
6.13.4.4 SCI / Sistemas de combate a incêndio vb  fora do escopo 
6.13.4.5 Sistemas de dados, voz e CFTV vb  fora do escopo 
6.13.4.6 Sinalização predial / Passeios e Paisagismo vb  fora do escopo 

6.14 ETE Compacta (Fertilizantes)                                     -   
Piso com dimensões de 6m x 6m x 0,15m m2  fora do escopo 

6.14.1 Estruturas de Concreto e Fundações  fora do escopo 
6.14.1.1 Piso para ETE  fora do escopo 

6.14.1.1.1
Concreto magro fck=10MPa e=5cm (Preparo, transporte, lançamento e 
nivelamento, com fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.14.1.1.2
Concreto moldado in-loco fck=40MPa com cimento tipo RS (resistente a 
sulfatos) (Preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura, com 
fornecimento de todos os materiais)

 m3  fora do escopo 

6.14.1.1.3 Forma plana para concreto in-loco (fornecimento e aplicação)  m2  fora do escopo 
6.14.1.1.4 Escavação de material de 1a categoria (execução)  m3  fora do escopo 
6.14.1.1.5 Reaterro compactado (execução)  m3  fora do escopo 
6.14.1.1.6 Bota-fora de terra, DMT=1KM (qtd. sem empolamento) (execução)  m3  fora do escopo 
6.14.1.1.7 Apiloamento de fundo de vala (execução)  m2  fora do escopo 
6.14.1.1.8 Armação CA-60 (fornecimento, corte, dobra e aplicação) (tela soldada)  kg  fora do escopo 

 fora do escopo 

T TOTAL CUSTO DIRETO
T BDI                                     -   

T PREÇO 
PREÇO TOTAL                                     -   



Disciplina Item (TAG) Descrição do Item Quantidade
Unidade de 

Medida
Área Pacote OPERAÇÃO
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�JI� -++&��C&+#$ �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� -++&��C&+#9 �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� -++&��C&+#. �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� -++&��C&+#: �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� $++&��C&+./ �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� $++&���&+.% �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� $++&��C&+:# �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� $++&���&+:- �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&��C&#9+ �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&���&#9# �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&��C&#9- �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&���&#9$ �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:+ �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:# �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:- �����!�����"��2)������������"� �������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:$ �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:9 �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:. �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&#:: �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&��C&#99 �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&���&#9. �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&��C&#9: �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&���&#9/ �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++& ��&9%% �����!�����"�)�4��!�,�1���� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++& ��&9%Q �����!�����"�)�4��!�,�1���� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++& ��&9Q+ �����!�����"�)�4��!�,�1���� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&9Q# �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++& ��&9Q- �����!�����"�)�4��)����7 # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&9Q$ �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++& ��&9Q9 �����!�����"�)�4��)����7 # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++&���&9Q/ �����!�����"�������� # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� Q++& ��&9Q% �����!�����"�)�4��)����7 # + �����"�"�� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� -++&��C&+%Q �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� -++&��C&+Q+ �C�)�"��2)��!�!����� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� 9++&��C&#9% �C�)�"��2)��!�!����� + + ��6��� ,���� ��6���

�	�
����	
�JI� 9++&���&#9Q �C�)�"��2)��!�!����� + + ��6��� ,���� ��6���

�	�
����	
�JI� 9++&��C&#.+ �C�)�"��2)��!�!����� + + ��6��� ,���� ��6���

�	�
����	
�JI� 9++&���&#.# �C�)�"��2)��!�!����� + + ��6��� ,���� ��6���

�	�
����	
�JI� ��� �����!�"������)������������� # + ,���� ,���� ,����

�	�
����	
�JI� ���&�!) �����!�"������)������������� ����)�=��� # +  ����)��� ,����  ����)���
















