
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

Defensas (tapete de borracha) nas laterais internas dos elevadores m 34,08

Faixa antiderrapante (5,0 x 125 cm) para degraus e espelhos das escadas un 289,00

Faixa de sinalização  fotoluminescente (3,0 x 7,0 cm) para degraus e espelhos das escadas un 1.153,00

Limpeza através de jateamento das pedras da praça m² 8.394,08

Limpeza das áreas gramadas no entorno do EDG m² 2.362,80

Limpeza e aplicação de verniz nas fachadas externas do EDG m² 3.113,74

Limpeza e pintura decorrimão e guarda-corpos; em tubo metálico Ø=3,75cm com pintuta automotiva na cor branco, acabamento, ref WANDALAC 0016/WANDACAR 6441, TINTAS WANDA ou 
equivalente

m 2.325,65

Limpeza e pintura decorrimão e guarda-corpos; em tubo metálico Ø=5cm com pintuta automotiva na cor branco, acabamento, ref WANDALAC 0016/WANDACAR 6441, TINTAS WANDA ou 
equivalente

m 465,13

Paisagismo de área externa junto à ligação entre o EDG e o Terminal de Passageiros no pavimento 1º Subsolo, com uso de grama amendoim m² 40,00

Pintura de alvenarias das escadas de emergência (apenas nos pavimentos), elevadores, praça, caixas, sanitários, áreas de apoio. m² 8.406,65

Pintura de faixa de pedestre (4,2 m²/ faixa) m² 147,00

Pintura de pavimento com utilização de tinta poliureia nas áreas das curvas das rampas de acesso (3 curvas), entrada do EDG e saída do EDG. m² 1.997,00

Pintura de sinalização de direção de veículos, setas (3,5 m² / seta) m² 535,50

Placa acrílica de identificação de setores e pavimento junto elevador (110 x 200 cm) un 5,00

Placa de piso tátil de alerta em políéster, 25x25cm, cor azul, ref. Andaluz Acessibilidade ou equivalente técnico, fixadas no piso com cola ref.  Henkel - Terostat MS 9360 ou equivalente técnico m² 15,54

Placa metálica de sobrepor para identificação diversa (27 x 27 cm) un 135,00

Placas metálicas de sinalização de direção (30h x 140L) un 135,00

Poda de arvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas, incluindo remoção de entulho un 20,00

Recolocação de cerca de tela galvanizada e respectivos mourões (fc 04/05) m 204,70

Recuperação da paginação de piso em frente aos elevadores m² 257,04

Recuperação de pintura e identificação visual nas portas das saídas de emergência; (15 portas - 98 x 215) m² 63,21

Recuperação de pintura em epoxi das demarcações de vagas de veículos. Diversas cores. Limpeza e repintura conforme necessário (40% do total); m² 5.646,83

Recuperação de pintura em epoxi dos pisos dos pavimentos com limpeza e repintura conforme necessário (40% do total); m² 17.533,35

Retirada de cerca de tela galvanizada e respectivos mourões (fc 04/05) m 204,70

Substituição de luminárias em todos os pavimentos, iluminação em LED. (510 lum / pavimento). 30% un 779,00

Troca de todo arame farpado 3 fios instalado no alambrado e/ou muro existentes m 614,10

Verificação das condições de entrega da cobertura lonada. Inspeção e emissão de relatório, com orientação de manutenção para o equipamento cj 1,00

Verniz à base de resina acrílica pura não estirenada, base solvente sobre primer selador de verniz acqua ou equivalente m² 3.113,74

ANEXO III - Serviços a serem realizados
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