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1

1.1 C10.08.05.20.010 Placa de Obra 1,00 m² 240,57R$                     27,00% 305,52R$                    R$                                 305,52 A placa de obra, cuja dimensão deverá ser de 1,00m x 1,00m, será em estrutura de madeira com chapa de aço galvanizada pintada. O local da instalação da placa deverá ser definido pela FISCALIZAÇÃO, devendo esta ter sua base fixada com concreto.

1.2 C10.08.05.10.050 Barraco de Obras 9,00 m² 330,84R$                     27,00% 420,17R$                    R$                              3.781,53 Deverá ser previsto local fechado e coberto para o armazenamento de materiais que serão utilizados durante a reforma, que necessitem ficar protegidos das intempéries. 

 R$                              4.087,05 

2

2.1 C20.05.10.15.005 Remoção de revestimento Cerâmico das paredes 29,81 m² 19,80R$                       27,00% 25,15R$                      R$                                 749,72 

2.2 C20.05.10.10.010 Remoção de revestimento Cerâmico do piso 13,66 m² 8,54R$                         27,00% 10,85R$                      R$                                 148,21 

2.3 C20.05.10.10.030 Remoção de revestimento vinílico piso e parede 17,01 m² 17,07R$                       27,00% 21,68R$                      R$                                 368,76 
Deverá ser realizada a remoção, onde indicado em projeto, dos revestimentos em placas vinílicas existentes e respectivos  rodapés, onde houver. A demolição deverá preservar a laje, seu contrapiso ou alvenaria e sistemas embutidos, assim como  os pisos 

limítrofes e áreas de revestimentos a serem mantidas. Remover camada de cola, de assentamento e quaisquer  resíduos, assim como os elementos desagregados.

2.4 C20.05.10.35.080 Remoção de Portas internas e externas 8,00 un. 7,95R$                         27,00% 10,10R$                      R$                                    80,80 
A retirada das portas de madeira existentes deverá ser realizada onde indicado, juntamente com seus marcos, guarnições, batentes e demais elementos. Tanto as portas quanto as ferragens, apenas se em bom estado, deverão ser depositadas em local indicado 

pela Fiscalização, de modo ordenado. As demais serão descartadas. Não está incluso neste item a restauração das paredes adjacentes, com seu preenchimento, alisamento e aplicação de reboco.

2.5 C20.05.10.35.075 Remoção de vistas de portas e janelas 86,30 m 0,80R$                         27,00% 1,02R$                         R$                                    88,03 

2.6 C20.05.10.35.070 Remoção de caixilhos 43,15 m 1,86R$                         27,00% 2,36R$                         R$                                 101,83 

2.7 C20.05.10.35.085 Remoção de Lavatório 3,00 un. 5,89R$                         27,00% 7,48R$                         R$                                    22,44 
Os lavatórios, onde indicado, devem ser removidos, e a rede de água e esgoto respectiva vedada adequadamente e isolada, de modo a não restarem canos ou caixas abertos. Todas as tubulações aparentes e dutos flexíveis ligadas aos lavatórios também serão 

retiradas, vedadas e eliminadas. As cubas e/ou colunas de apoio, se constatado não haver danos, deverão ser depositados em local indicado pela Fiscalização, devidamente protegidos e identificados. 

2.8 C20.05.10.35.087 Remoção vaso sanitário e válvula de descarga (retirada de conexões) 2,00 un. 40,86R$                       27,00% 51,89R$                      R$                                 103,78 
Os vasos sanitários, onde indicado, devem ser removidos, e a rede de água e esgoto respectiva vedada adequadamente e isolada, de modo a não restarem canos ou caixas abertos. Todas as tubulações aparentes ligadas aos vasos também serão retiradas, vedadas 

e eliminadas. Os vasos, se constatado não haver danos, deverão ser depositados em local indicado pela Fiscalização, devidamente protegidos e identificados.

2.9 C20.05.05.25.005 Remoção de parquet 5,55 m² 12,89R$                       27,00% 16,37R$                      R$                                    90,87 
Deverão ser removidas as peças de parquet que se encontrarem soltas, ou danificadas, as que ainda estiverem fixas ao contrapiso, deverão ser arrancadas com o auxílio de ferramenta adequada. Como não será substituído o piso existente, apenas serão retiradas 

as peças que estiverem soltas ou danificadas, que não possam ser reaproveitadas ou restauradas.

2.10 C15.10.10.05.020 Raspagem de pintura a esmalte interna e externa 641,89 m² 6,55R$                         27,00% 8,32R$                         R$                              5.340,52 
Para remoção da pintura existentes deverá ser utilizado uma espátula para retirar a tinta onde ela já está soltando. O restante da tinta velha tem que ser removido com o lixamento da parede usando uma lixa grossa, de preferência com auxílio de uma lixadeira 

elétrica orbital para parede, de forma que todas as irregularidades sejam corrigidas

2.11 C20.05.15.15.020 Rasgo em alvenaria 304,22 m 6,54R$                         27,00% 8,31R$                         R$                              2.528,09 
Deverão ser feitos rasgos na alvenaria para passagem de tubulação de instalações prediais seguindo o caminhamento estabelecido em projeto ou pela fiscalização. Os rasgos deverão ser feitos a profundidade de 3 a 7 centímetros, e fechados, após a instalação 

da tubulação.

2.12 C20.05.15.10.005 Demolição manual de concreto não armado 7,30 m² 158,52R$                     27,00% 201,32R$                    R$                              1.469,64 

Nos locais onde se fizer necessária a remoção, isolamento ou instalação de tubulação de água fria ou esgoto, o contrapiso deverá ser demolido para permitir a execução do serviço conforme previsto em projeto. Para a demolição poderão ser empregadas as 

seguintes ferramentas: britadeira, pé de cabra, marreta, lona, entre outros. Nos casos onde se sabe exatamente a posição da instalação o concreto poderá ser cortado com maior precisão com auxílio de uma serra, furadeira de impacto com broca de cinzel, ou 

um martelete.

2.13 C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria sem reaproveitamento 1,32 m³ 36,58R$                       27,00% 46,46R$                      R$                                    61,37 

Demolição manual ou com martelete dos trechos de paredes de alvenaria indicados. Todos os sistemas e elementos existentes nas paredes deverão ser removidos antes da demolição, e os sistemas elétricos isolados e desligados. Caso haja dúvida sobre a 

passagem de sistemas elétricos no interior do trecho, desligar os disjuntores do pavimento. Nas interfaces com os trechos que permanecem, os cortes deverão ser feitos com serra disco própria para este fim, e posteriormente o topo da superfície regularizado, 

preenchido e rebocado, para ser entregue em condições de continuidade dos demais serviços.

2.14 C20.05.10.35.016 Remoção manual de peitoril em granito 33,32 m 3,74R$                         27,00% 4,75R$                         R$                                 158,27 O peitoril das janelas deverá ser removido e depositado em local definido pela fiscalização para posterior descarte.

2.15 C20.05.10.10.025 Remoção manual de revestimento em piso de placas de granilite premoldadas 20,64 m² 17,07R$                       27,00% 21,68R$                      R$                                 447,48 Deverá ser removido o revestimento dos degraus das escadas internas de acesso ao pavimento superior, com auxílio de ferramentas adequadas de forma a não danificar a alvenaria adjacente assim como a estrutura da própria escada.

2.16 C20.05.10.35.017 Remoção manual de rodapé cerâmico 43,70 m 1,60R$                         27,00% 2,03R$                         R$                                    88,71 Deverá ser removido o rodapé da sala de reuniões e sala da Antaq, com auxílio de ferramentas adequadas de forma a não danificar a alvenaria adjacente assim como das portas adjacentes.

2.17 43234 Retirada paralelep¡pedo/lajota rejuntada com areia 66,84 m² 8,51R$                         27,00% 10,81R$                      R$                                 722,54 Deverão ser removidas as lajotas das escadas esternas, com auxílio de ferramentas adequadas de forma a não danificar a edificação.

 R$                            12.571,07 

3

3.1 C10.76.10.15.059
Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 30

disjuntores unipolares em chapa de aço galvanizada
1,00 unid 326,45R$                     27,00% 414,59R$                    R$                                 414,59 

3.2 C10.76.10.15.050
Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 12

disjuntores unipolares em chapa de aço galvanizada
1,00 unid 231,04R$                     27,00% 293,42R$                    R$                                 293,42 

3.3 C10.76.10.15.036
Quadro de distribuição de pvc em embutir s/ barramento

monofásico p/ 16 disjuntores unipolares
1,00 unid 128,34R$                     27,00% 162,99R$                    R$                                 162,99 

3.4 C10.76.10.15.031
Chapa policarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e

de distribuição
1,00 m² 277,42R$                     27,00% 352,32R$                    R$                                 352,32 

3.5 C10.76.10.70.052 Disjuntor termomagnético 3P - 50A, 6kA/380V, DIN 1,00 unid 52,84R$                       27,00% 67,11R$                      R$                                    67,11 

3.6 C10.76.10.70.005 Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 275V 4,00 unid. 142,51R$                     27,00% 180,99R$                    R$                                 723,96 

3.7 C10.76.10.70.021 Interruptor diferencial residual (DR) 30mA bipolar 25A - DIN 1,00 unid 124,37R$                     27,00% 157,95R$                    R$                                 157,95 

3.8 C10.76.10.70.087 Disjuntor termomagnético 1P - 40A, 3kA/220V, DIN 1,00 unid 14,16R$                       27,00% 17,98R$                      R$                                    17,98 

3.9 C10.76.10.70.083 Disjuntor termomagnético 1P - 16A, 3kA/220V, DIN 7,00 unid 13,83R$                       27,00% 17,56R$                      R$                                 122,92 

3.10 C10.76.10.70.084 Disjuntor termomagnético 1P - 20A, 3kA/220V, DIN 3,00 unid 13,83R$                       27,00% 17,56R$                      R$                                    52,68 

Quadros de Distribuição QA, QB e QILUM

SERVIÇO: Execução de reforma no prédio da Antaq

PORTO DE IMBITUBA S.A.

REFORMA PRÉDIO DA ANTAQ

Fonte: IPPUJ - Catálogo de Referências de Serviços de Custos

Serviços Iniciais

Remoções e Demolições

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS

Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-de-obra: 98,89%

TOTAL DO ITEM

Deverá ser realizada a remoção, onde indicado em projeto, dos pisos cerâmicos existentes e respectivos rodapés,  onde houver. A demolição deverá preservar a laje e sistemas nela embutidos, assim como os pisos limítrofes e áreas de revestimentos a serem 

mantidas. Remover camada de assentamento do piso e quaisquer elementos desagregados.

A retirada das portas de madeira existentes deverá ser realizada onde indicado, juntamente com seus marcos, guarnições, batentes e demais elementos. Tanto as portas quanto as ferragens, apenas se em bom estado, deverão ser depositadas em local indicado 

pela Fiscalização, de modo ordenado. As demais serão descartadas. Não está incluso neste item a restauração das paredes adjacentes, com seu preenchimento, alisamento e aplicação de reboco. Todas as esquadrias deverão ser removidas e substituídas, de 

modo a se manter o mesmo padrão arquitetônico. As vistas e caixilhos também serão retirados e descartados.

TOTAL DO ITEM

Instalações Elétricas
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3.11 C10.76.10.70.080 Disjuntor termomagnético 1P - 10A, 3kA/220V, DIN 6,00 unid 13,83R$                       27,00% 17,56R$                      R$                                 105,36 

3.12 C10.76.10.15.220 Trilho de aço pré-galvanizado liso para fixação de bornes (35mm) - peça de 2m 2,00 unid. 9,26R$                         27,00% 11,76R$                      R$                                    23,52 Trilho para disjuntores - QA, QB e QILUM

3.13 C10.76.10.12.016 Caixa de passagem PVC 4"x4" embutir - fornecimento e instalação 2,00 unid 7,05R$                         27,00% 8,95R$                         R$                                    17,90 Caixas para Sala TI - QB e NB

3.14 C10.76.10.12.010 Caixa de passagem polietileno 200x232mm embutir piso 2,00 unid. 24,99R$                       27,00% 31,74R$                      R$                                    63,48 Caixas de passagem Sala TI - piso

3.15 C10.76.10.10.005 Caixa pvc octogonal - 4" 27,00 unid. 8,12R$                         27,00% 10,31R$                      R$                                 278,37 Caixas octogonais para pontos de luz

3.16 C10.76.10.10.010 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto 81,00 unid. 6,12R$                         27,00% 7,77R$                         R$                                 629,37 Caixas PVC embutir - alvenaria

3.17 C10.76.10.60.136
Luminária tipo plafon redondo de aço c/ cúpula de vidro c/ um

soquetes base E-27
9,00 unid. 29,75R$                       27,00% 37,78R$                      R$                                 340,02 

3.18 COD-01 Lâmpada LED, E-27 7W, 2700K, com instalação 18,00 unid. 19,52R$                       27,00% 24,79R$                      R$                                 446,22 

3.19 C10.76.10.60.119 Luminária de embutir para fluorescente tubular 2x40W - Completa 18,00 unid. 182,34R$                     27,00% 231,57R$                    R$                              4.168,26 

3.20 C10.76.10.60.040

Lâmpada tubular LED 24W 220V, temperatura de cor acima de

6000K, fluxo luminoso acima de 2500lm, vida útil média de 40.000h,

comp. aprox. 1200mm

36,00 unid. 108,43R$                     27,00% 137,71R$                    R$                              4.957,56 

3.21 C10.76.10.60.223 Refletor c/ LED 30 W 220 V 11,00 unid. 234,32R$                     27,00% 297,59R$                    R$                              3.273,49 

3.22 C10.76.10.05.090 3 Interruptores simples embutir, c/placa. 1,00 unid. 21,26R$                       27,00% 27,00R$                      R$                                    27,00 

3.23 C10.76.10.05.085 2 Interruptores simples embutir, c/placa. 1,00 unid. 15,10R$                       27,00% 19,18R$                      R$                                    19,18 

3.24 C10.76.10.05.150
1Interruptor simples e 1 tomada 2P+T hexagonal NBR 14136,

10A/220V embutir, c/ placa.
8,00 unid. 20,89R$                       27,00% 26,53R$                      R$                                 212,24 

3.25 C10.76.10.05.170 2 Tomadas 2P+T embutir 10a/250v, c/placa. 27,00 unid. 21,39R$                       27,00% 27,17R$                      R$                                 733,59 

3.26 C10.76.10.05.190 Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 10a/250V, c/ placa. 11,00 unid. 11,71R$                       27,00% 14,87R$                      R$                                 163,57 

3.27 C10.76.10.05.185 Tomada 2P+T embutir hexagonal NBR 14136, 20a/250V, c/ placa. 4,00 unid. 13,16R$                       27,00% 16,71R$                      R$                                    66,84 

3.28 C10.72.19.50.018
Chuveiro-ducha fashion branco, 220 v e 7500 W com monocano

branco 30 cm - instalado
1,00 unid. 94,70R$                       27,00% 120,27R$                    R$                                 120,27 Chuveiro para WC

3.29 C10.76.70.10.020 Haste de terra em aço revestido de cobre dn 5/8 x2400mm c/conector 4,00 unid 59,51R$                       27,00% 75,58R$                      R$                                 302,32 

3.30 C10.76.10.13.020 Caixa de inspeção de aterramento em PVC com tampa 1,00 unid 60,81R$                       27,00% 77,23R$                      R$                                    77,23 

3.31 C10.76.50.10.003 Cabo de cobre nu 16mm² meio-duro 15,00 m 10,67R$                       27,00% 13,55R$                      R$                                 203,25 

3.32 C10.76.70.10.015 Grampo de terra duplo com parafuso tipo U 5/8" 4,00 unid 21,62R$                       27,00% 27,46R$                      R$                                 109,84 

3.33 C10.76.10.12.032 Caixa de passagem pré moldada 30x30x30cm com tampa de concreto, fundo livre e alça 4,00 unid. 33,57R$                       27,00% 42,63R$                      R$                                 170,52 

3.34 C10.24.25.05.005 Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente 0,32 m³ 110,70R$                     27,00% 140,59R$                    R$                                    44,99 

3.35 C10.76.20.20.014 Contator tripolar,bobina 220Vca,25A 50/60 Hz e categoria ac-3 1,00 unid 163,59R$                     27,00% 207,76R$                    R$                                 207,76 

3.36 C10.76.10.05.004 Chave comutadora três posições 22mm 1,00 unid 56,44R$                       27,00% 71,68R$                      R$                                    71,68 

3.37 C10.76.20.20.020 Relé fotoelétrico 1000w/220v 1,00 unid. 33,47R$                       27,00% 42,51R$                      R$                                    42,51 

3.38 C10.76.50.10.070
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor preto)
60,00 m 4,58R$                         27,00% 5,82R$                         R$                                 349,20 

3.39 C10.76.50.10.070
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor vermelho)
60,00 m 4,58R$                         27,00% 5,82R$                         R$                                 349,20 

3.40 C10.76.50.10.070
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor azul)
80,00 m 4,58R$                         27,00% 5,82R$                         R$                                 465,60 

3.41 C10.76.50.10.070
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor verde)
80,00 m 4,58R$                         27,00% 5,82R$                         R$                                 465,60 

3.42 C10.76.50.10.070
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor amarelo)
130,00 m 4,58R$                         27,00% 5,82R$                         R$                                 756,60 

Quadros de Distribuição QA, QB e QILUM

Luminárias e lâmpadas

Interruptores e tomadas

Instalações do sistema de aterramento, montados de acordo com plantas e desenhos.

Caixa de passagem entrada de energia e dutos de comunicação externos

Cabos e Eletrodutos

Quadro de Iluminação QILUM
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3.43 C10.76.50.10.071
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor preto)
100,00 m 4,95R$                         27,00% 6,29R$                         R$                                 629,00 

3.44 C10.76.50.10.071
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor vermelho)
150,00 m 4,95R$                         27,00% 6,29R$                         R$                                 943,50 

3.45 C10.76.50.10.071
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor branco)
150,00 m 4,95R$                         27,00% 6,29R$                         R$                                 943,50 

3.46 C10.76.50.10.071
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor azul)
325,00 m 4,95R$                         27,00% 6,29R$                         R$                              2.044,25 

3.47 C10.76.50.10.071
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor verde)
325,00 m 4,95R$                         27,00% 6,29R$                         R$                              2.044,25 

3.48 C10.76.50.10.072
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor vermelho)
25,00 m 5,52R$                         27,00% 7,01R$                         R$                                 175,25 

3.49 C10.76.50.10.072
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor azul)
25,00 m 5,52R$                         27,00% 7,01R$                         R$                                 175,25 

3.50 C10.76.50.10.072
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor verde)
25,00 m 5,52R$                         27,00% 7,01R$                         R$                                 175,25 

3.51 C10.76.50.10.073
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor vermelho)
25,00 m 6,84R$                         27,00% 8,69R$                         R$                                 217,25 

3.52 C10.76.50.10.073
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor branco)
25,00 m 6,84R$                         27,00% 8,69R$                         R$                                 217,25 

3.53 C10.76.50.10.073
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor azul)
40,00 m 6,84R$                         27,00% 8,69R$                         R$                                 347,60 

3.54 C10.76.50.10.073
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm2, tp

pirastic ou equivalente (cor verde)
40,00 m 6,84R$                         27,00% 8,69R$                         R$                                 347,60 

3.55 C10.76.50.10.105
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1

condutor) tp sintenax ou equivalente (cor preto)
10,00 m 12,98R$                       27,00% 16,48R$                      R$                                 164,80 

3.56 C10.76.50.10.105
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1

condutor) tp sintenax ou equivalente (cor vermelho)
10,00 m 12,98R$                       27,00% 16,48R$                      R$                                 164,80 

3.57 C10.76.50.10.105
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1

condutor) tp sintenax ou equivalente (cor branco)
10,00 m 12,98R$                       27,00% 16,48R$                      R$                                 164,80 

3.58 C10.76.50.10.105
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1

condutor) tp sintenax ou equivalente (cor azul)
10,00 m 12,98R$                       27,00% 16,48R$                      R$                                 164,80 

3.59 C10.76.50.10.105
Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1

condutor) tp sintenax ou equivalente (cor verde)
10,00 m 12,98R$                       27,00% 16,48R$                      R$                                 164,80 

3.60 C10.76.50.30.061 Terminal a compressão em cobre estanhado p/ cabo 16mm² 7,00 unid 10,15R$                       27,00% 12,89R$                      R$                                    90,23 

3.61 C10.76.10.50.012 Eletroduto corrugado PEAD 2" inclusive escavação 40,00 m 17,38R$                       27,00% 22,07R$                      R$                                 882,80 

3.62 C10.76.10.50.003 Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 32mm 400,00 m 6,85R$                         27,00% 8,70R$                         R$                              3.480,00 

3.63 I21.05.05.40.0605 Fita isolante auto-fusão bt ref 3m ou similar 50,00 m 5,94R$                         27,00% 7,54R$                         R$                                 377,00 

3.64 I21.05.05.40.0602 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 20m 20,00 unid 5,43R$                         27,00% 6,90R$                         R$                                 138,00 

3.65 C35.45.20.30.010 Furação em concreto (vigas/lajes/outros), para diâmetro de 50mm 5,00 unid 50,64R$                       27,00% 64,31R$                      R$                                 321,55 

3.66 C01.10.05.10.031 Mangueira cristal (ar condicionado) 1/2" 35,00 m 14,28R$                       27,00% 18,14R$                      R$                                 634,90 Instalação dos drenos para ares-condicionados

3.67 C20.05.10.50.017
Remoção de Luminárias que serão substituídas por outra luminária

de modelo diferente
23,00 unid 9,08R$                         27,00% 11,53R$                      R$                                 265,19 

3.68 C20.05.10.50.025 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos 36,00 unid 10,59R$                       27,00% 13,45R$                      R$                                 484,20 

3.69 C20.05.10.50.015
Remoção do quadro de distribuição que serão substituídos por

novos
1,00 unid 30,27R$                       27,00% 38,44R$                      R$                                    38,44 

3.70 C30.50.15.05.005 Remoção de fiação existente diversos diâmetros 3,00 dia 242,17R$                     27,00% 307,56R$                    R$                                 922,68 

3.71 C10.76.50.05.008  Cabo de rede UTP Cat 6 140,00 m 5,90R$                         27,00% 7,49R$                         R$                              1.048,60 

3.72 C10.76.50.05.060
Tomada embutir de parede para rede de dados/voz 2xRJ45 femea c/

placa.
4,00 unid. 42,30R$                       27,00% 53,72R$                      R$                                 214,88 

3.73 C10.76.50.05.061
Tomada embutir de parede para rede de dados/voz 1xRJ45 femea c/

placa
8,00 unid. 28,58R$                       27,00% 36,30R$                      R$                                 290,40 

3.74 I21.15.05.05.0440 Rack piso 19" - 40u x 570mm 1,00 unid. 1.435,91R$                  27,00% 1.823,61R$                 R$                              1.823,61 

Acessórios

Remoções de quadro de distribuição, pontos de luz internos e externos, tomadas, e condutores elétricos.

Rede Interna de Dados e Telefonia

Cabos e Eletrodutos
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3.75 I21.15.05.05.0091 Patch panel Multilan CAT5E 24 portas 2,00 unid. 304,91R$                     27,00% 387,24R$                    R$                                 774,48 

 R$                            42.499,37 

4

4.1

4.1.1 C10.72.20.65.004 Tubo PVC normal PBV Ø 100mm - Esg 24,21 m 24,50R$                       27,00% 31,12R$                      R$                                 753,45 

4.1.2 C10.72.20.65.002 Tubo PVC normal PBV Ø 50mm - Esg 17,06 m 13,73R$                       27,00% 17,44R$                      R$                                 297,54 

4.1.3 C10.72.20.65.001 Tubo PVC normal PB Ø 40mm - Esg 2,09 m 10,86R$                       27,00% 13,79R$                      R$                                    28,82 

4.1.4 I16.10.05.05.0201 Curva PVC Longa 45º 50mm - Esgoto predial 2,00 un. 10,77R$                       27,00% 13,68R$                      R$                                    27,36 

4.1.5 I16.10.05.05.0203 Curva PVC Longa 45º 100mm - Esgoto predial 2,00 un. 24,94R$                       27,00% 31,67R$                      R$                                    63,34 

4.1.6 I16.10.05.05.0875 Tê PVC 50 x 50mm - Esgoto predial 2,00 un. 4,15R$                         27,00% 5,27R$                         R$                                    10,54 

4.1.7 I16.10.05.05.0501 Junção simples PVC 50x50mm - Esgoto predial 1,00 un. 4,50R$                         27,00% 5,72R$                         R$                                      5,72 

4.1.8 I16.10.05.05.0505 Junção simples PVC 100x50mm - Esgoto predial 3,00 un. 6,95R$                         27,00% 8,83R$                         R$                                    26,49 

4.1.9 I16.10.05.05.0525 Junção simples PVC 100x100mm - Esgoto predial 1,00 un. 11,83R$                       27,00% 15,02R$                      R$                                    15,02 

4.1.10 I16.10.05.05.0410 Joelho 90º PVC Série R 40mm - Esgoto predial 6,00 un. 3,16R$                         27,00% 4,01R$                         R$                                    24,06 

4.1.11 I16.10.05.05.0415 Joelho 90º PVC Série R 50mm - Esgoto predial 3,00 un. 4,99R$                         27,00% 6,34R$                         R$                                    19,02 

4.1.12 I16.10.05.05.0425 Joelho 90º PVC Série R 100 mm - Esgoto predial 3,00 un. 17,74R$                       27,00% 22,53R$                      R$                                    67,59 

4.1.13 C10.72.20.70.005 Terminal de ventilação 50mm 1,00 un. 6,78R$                         27,00% 8,61R$                         R$                                      8,61 

4.1.14 C10.72.19.50.011 Chuveiro elétrico comum plástico tp ducha 110/220v 1,00 un. 36,18R$                       27,00% 45,95R$                      R$                                    45,95 Deveráser instalado chuveiro elétrico com regulagem de temperatura.

4.2

4.2.1 C10.72.05.70.001 Tubo PVC soldável Ø 20mm - AF 22,42 m 4,23R$                         27,00% 5,37R$                         R$                                 120,38 

4.2.2 C10.72.06.40.022 Joelho 90° PVC roscável Ø 1" - AF 15,00 un. 8,30R$                         27,00% 10,54R$                      R$                                 158,10 

4.2.3 C10.72.05.65.001 Tê 90° PVC soldável Ø 20mm - AF 6,00 un. 6,13R$                         27,00% 7,79R$                         R$                                    46,74 

4.2.4 C10.72.22.25.005 Caixa sifonada pvc 100x100x40mm c/ grelha redonda branca 3,00 un. 36,86R$                       27,00% 46,81R$                      R$                                 140,43 As caixas sifonadas deverão ser instaladas conforme posição de projeto atentando-se para que os caimentos estejam direcionados para sua posição central. 

4.2.5 C10.72.22.20.029

Caixa de inspeção em alvenaria (60x60x60cm) de 1/2 tijolo comum

maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia

sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e= 10cm, tampa em

concreto armado e= 5cm

3,00 um 323,28R$                     27,00% 410,57R$                    R$                              1.231,71 Caixas de inspeção deverão ser construídas em alvenaria de tijolos, assentada sobre camada de concreto simples com 0,10 m de espessura, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia e, com tampa em concreto armado, com espessura de 0,10m

4.3

4.3.1 C10.72.19.60.003
Lavatório de louça branco ou em cores, com coluna e

acessorios
2,00 un. 218,88R$                     27,00% 277,98R$                    R$                                 555,96 Fornecimento e instalação de lavatórios de louça branca com coluna, 45x55 cm, inclusive torneiras, válvulas, sifões e rabichos ou engates flexíveis,

4.3.2 C10.72.19.60.004
Lavatório de louça branco ou em cores, com semi- coluna e

acessorios
1,00 un. 267,77R$                     27,00% 340,07R$                    R$                                 340,07 

Fornecimento e instalação de Lavatório de louça branco ou em cores, com semi- coluna e

acessorios,  conforme projeto de acessibilidade.

4.3.3 I16.10.05.05.0145
Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca - padrão

médio
3,00 un. 265,00R$                     27,00% 336,55R$                    R$                              1.009,65 Serão instaladas nas quantidades e posições conforme projeto, todos na cor branca, tipo standard.

4.4

4.4.1 I16.05.05.10.3506
Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1" / tipo de acabamento:

bruto)
2,00 un. 31,33R$                       27,00% 39,79R$                      R$                                    79,58 

Fornecimento e instalação de registro de gaveta, (diâmetro da seção: 1" / tipo de acabamento:

bruto)

4.4.2 I16.20.05.05.4175 Torneira cromada de metal 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrão 3,00 un. 37,08R$                       27,00% 47,09R$                      R$                                 141,27 Fornecimento e instalação de Torneira cromada de metal 1/2" ou 3/4" ref 1193 p/ lavatório - padrão.

Rede Interna de Dados e Telefonia

TOTAL DO ITEM

Instalações Hirossanitárias

Instalação de Esgoto Predial

Instalações Hidráulicas de àgua fria

Louças

Metais

As tubulações indicadas em PVC, deverão ser com tubos e conexões de mesma marca, rígido, com juntas soldáveis, na linha esgoto predial ou na linha série R, conforme o projeto e, de acordo com a NBR 5688/77.

Os ramais do esgoto serão executados em tubos (ponta, bolsa e anel de borracha) e conexões de PVC rígido série normal para instalações prediais de esgotamento sanitário, conforme NBR-8160. 

Os tubos de ventilação (TV) serão de PVC rígido série normal com ponta e bolsa soldáveis e, quando não houver especificações em contrário, na bitola mínima de 50 mm. Estes tubos deverão ser prolongados acima da cobertura no mínimo 30cm, permitindo 

a movimentação de gases na tubulação, e principalmente impedindo a criação de vácuos produzidos pela movimentação das massas fluidas, que poderiam eliminar a sifonagem em alguns pontos. Ao final deste deverá ser instalado o terminal de ventilação, 

evitando assim a entrada de animais ou outros.

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, as mesmas deverão ser recortadas cuidadosamente com serra elétrica com disco (maquita) apropriada para essa finalidade, conforme marcação prévia dos limites de corte. As tubulações 

embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
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4.4.3 I16.05.05.10.3670 Registro de pressão cromado 20,00mm (3/4") com canopla 1,00 un. 67,10R$                       27,00% 85,22R$                      R$                                    85,22 Fornecimento e instalação de registro de  pressão cromado 20,00mm (3/4") com canopla.

4.5

4.5.1 C10.24.20.04.0056 Escavação manual de vala profundidade até 2 m 6,12 m³ 34,71R$                       27,00% 44,08R$                      R$                                 269,77 
Fornecimento e instalação de registro de gaveta, (diâmetro da seção: 1" / tipo de acabamento:

bruto)

4.5.2 C35.45.05.10.005 Reaterro e compactação 6,12 m³ 20,32R$                       27,00% 25,81R$                      R$                                 157,96 

 R$                              5.730,35 

5

5.1 94230

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, 

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

27,05 m 64,74R$                       27,00% 82,22R$                      R$                              2.224,05 As calhas deverão ser executadas em PVC rígido, O caimento das calhas deve ser de, no mínimo, 0,5%, na direção e sentido de dois pontos de drenagem.

5.2 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
17,40 m 12,66R$                       27,00% 16,08R$                      R$                                 279,79 

Os condutores serão localizados conforme projeto, devendo ser observada declividade mínima de 0,5% em trechos não verticais. Todos os condutores serão executados em tubos de PVC rígido, do tipo ponta e bolsa, a não ser quando especificado ao contrário 

no projeto

5.3 C10.76.10.20.090 Abraçadeira tipo U, para tubo galv 3" 8,00 um 2,99R$                         27,00% 3,80R$                         R$                                    30,40 Para garantir a fixação do tubo de descida das águas pluviais, deverá ser instalado abraçadeiras tipo U, em aço galvanizado, a cada 2m

5.4 C10.72.20.20.012 Curva 45º longa PVC normal Ø 75mm - Esg 4,00 31,44R$                       27,00% 39,93R$                      R$                                 159,72 

 R$                              2.693,96 

6

6.1 C10.32.05.25.015 Alvenaria esp.: 19cm, com tijolo 8 furos 9X19X19cm, traço 01:02:08 2,12 m² 74,24R$                       27,00% 94,28R$                      R$                                 199,87 
A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com oito furos, com dimensão nominal de 9x19x19cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas 

nos projetos. O assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. 

6.2 C10.32.05.25.020 Alvenaria esp.: 28cm, com tijolo cerâmico 6 furos 9X14X19cm, traço 1:2:8 6,75 m² 83,77R$                       27,00% 106,39R$                    R$                                 718,13 
A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com oito furos, com dimensão nominal de 9x14x19cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas 

nos projetos. O assentamento dos tijolos será com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. 

6.3 C15.05.05.70.010
Enchimento de Rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:4 c/ 

adição de 150 Kg de cimento
304,22 m 4,75R$                         27,00% 6,03R$                         R$                              1.834,46 Após a Instalação da tubulação o rasgo deverá ser preenchido com argamassa e nivelado com a alvenaria.

 R$                              2.752,47 

7

7.1 C10.48.05.05.005 Chapisco p/ parede, traço 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm 17,74 m² 4,65R$                         27,00% 5,91R$                         R$                                 104,84 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter espessura máxima de 7mm. Serão chapiscadas também todas as 

superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. Esse chapisco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço de 1:3 e ter 

espessura máxima de 5mm.

7.2 C10.48.05.10.015
Emboço Paulista (massa única), traço 1:4, cimento e areia média - esp. 2,0cm, incluso aditivo 

impemeabilizante - Preparo manual
17,74 m² 28,06R$                       27,00% 35,64R$                      R$                                 632,25 O emboço ou massa única será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 25mm. 

7.3 C10.56.15.10.010 Pintura c/ tinta látex acrílica em parede, 2 demãos 352,45 m² 8,38R$                         27,00% 10,64R$                      R$                              3.750,07 

7.4 C10.56.15.10.030 Pintura c/ tinta látex acrílica p/ fachadas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2 306,14 m² 12,41R$                       27,00% 15,76R$                      R$                              4.824,80 

7.5 C10.40.15.10.005 Impermeabilização de áreas úmidas c/ tinta asfáltica 3 demãos 55,86 m² 19,69R$                       27,00% 25,01R$                      R$                              1.397,06 Aplicação de emulsão asfáltica em 3 demãos no piso e paredes até altura de 1,5m nos banheiros e copa.

 R$                            10.709,02 

8

8.1 C10.60.05.05.010 Porta interna de abrir em itaúba, 70X210 cm (exclusive vista, caixilho e ferragem) 5,00 un. 152,08R$                     27,00% 193,14R$                   965,70R$                                  
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas 

com compensado de 3mm em ambas as faces

8.2 C10.60.20.05.025 Caixilhos de porta em itaúba fixado com espuma de poliuretano expandido, esp: 15 cm 49,20 m 34,24R$                       27,00% 43,48R$                     2.139,22R$                               Os marcos  deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

8.3 C10.60.20.10.005 Vistas de portas e janelas em itaúba 98,40 m 4,97R$                         27,00% 6,31R$                        620,90R$                                  As vistas deverão ter largura de 8cm e ser fixadas em todo o perímetro da esquadria.

8.4 C10.56.30.05.005
Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ madeira 2

demãos, rendimento 0,09 litros/m2
72,98 m² 13,49R$                       27,00% 17,13R$                     1.250,15R$                               Deverão ser pintadas todas as esquadrias em madeira previstas no projeto, inclusive marco e guarnições, na cor branca.

8.5 C15.05.05.50.007
Reparo em esquadrias de madeira tipo abrir, considerar no

quantitativo área total da janela (reparo em 30% da área efetiva)
53,55 m² 438,32R$                     27,00% 556,67R$                   29.809,68R$                            Todas as portas, esquadrias e ferragens, salvo indicações em contrário, deverão ser retiradas de seus locais e restauradas, devendo também as molduras dos vãos em madeira serem restauradas

8.6 C25.20.00.10.005 Vidro laminado, incolor, com 6mm de espessura, colocado 27,82 m² 150,00R$                     27,00% 190,50R$                   4.977,17R$                               Os serviços de envidraçamento (vidros comuns),lisos, transparentes, com espessura de 6mm, serão executados de acordo com o projeto arquitetônico e com as presentes disposições.

8.7 C10.72.19.10.005 Box para banheiro em acrílico 4,20 m² 134,65R$                     27,00% 171,01R$                   718,24R$                                  Fornecimento e instalação de box em acrílico nas dimensões definidas em projeto, com altura de 2,1m, com  portas de correr.

Para a execução de qualquer tipo de pintura as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas, serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas, cada 

demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo 

mínimo de 48 horas após cada demão de massa

TOTAL DO ITEM

Instalações Pluviais

TOTAL DO ITEM

Alvenaria

TOTAL DO ITEM

Aberturas

TOTAL DO ITEM

Revestimentos

Movimentação de Terra
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8.8 C10.56.05.10.020 Fundo fosco para madeira 1 demão, rendimento 0,11litros/m2 72,98 m² 6,82R$                         27,00% 8,66R$                        632,01R$                                  Deverão ser pintadas todas as esquadrias em madeira previstas no projeto, inclusive marco e guarnições, na cor branca.

8.9 Composição Persianas 23,13 m² 102,72R$                     27,00% 130,45R$                   3.017,31R$                               As persianas devem ser no padrão horizontal em PVC em cor a ser definida pela fiscalização, por fora do vão, podendo ser divididas em duas partes ou mais, de acordo com a especificação do fabricante. 

8.10 C10.60.05.15.015

Porta de correr em madeira itaúba, revestido em laminado melamínico em ambas as faces, nas dimensões: 

800x210mm, com

dobradiça de aço e fechadura, colocada.

1,00 um 591,39R$                     27,00% 751,07R$                   751,07R$                                  
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr m madeira itaúba, revestido em laminado melamínico em ambas as faces, nas dimensões: 800x210mm, com

dobradiça de aço e fechadura, colocada.

 R$                            44.881,44 

9

9.1 C10.44.30.10.005 Taco beneficiado de madeira , assentado sobre cola a base de PVA 5,82 m² 142,21R$                     27,00% 180,61R$                    R$                              1.051,15 Deverão ser instaladas novas peças de parquet nas áreas de piso onde o mesmo não puder ser restaurado, obedecendo o mesmo padrão arquitetonico e paginação, assim como o projeto.

9.2 C10.44.30.15.010 Raspagem, calafetação e enceramento de taco de madeira 157,65 m² 16,87R$                       27,00% 21,42R$                      R$                              3.376,76 Lixar e restaurar todos os pisos de madeira indicados no projeto, utilizando as seguintes etapas: Lixamento, Calafeto, Polimento e  Primer

9.3 C10.84.15.10.030 Contrapiso em concreto 15Mpa, espessura 7cm , com juntas em madeira. 7,30 m² 51,37R$                       27,00% 65,24R$                      R$                                 476,25 
Utilizar argamassa cimento/ areia no traço 1:4, espessura média 3cm, adicionada de aditivo impermeabilizante. Mestrar os pisos através de pontos de referência medidos com nível laser. Limpar adequadamente a superfície e aplicar a argamassa, compactando 

com soquete em toda a extensão, e nivelando com régua de alumínio a partir das mestras. No processo de cura, molhar uma vez por dia e impedir o tráfego sobre o contrapiso, evitando que desagregue.

9.4 C10.44.15.05.010 Piso cerâmico padrão alto 40X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada 14,60 m² 63,12R$                       27,00% 80,16R$                      R$                              1.170,34 Fornecer e executar piso em cerâmica 40 por 40 cm, com resistência PEI 5, classe “A”, onde indicado em projeto. Colagem do piso com a utilização de argamassa colante industrializada ACl, conforme recomendações do fabricante do piso empregado

9.5 C10.48.10.05.035 Azulejo padrão comercial 25X40 cm, assentado sobre argamassa colante pré-fabricada 41,00 m² 34,22R$                       27,00% 43,46R$                      R$                              1.781,87 
As paredes internas dos banheiros serão revestidas até o tetos com cerâmicas 25x40cm. utilizando argamassa industrializada ACl . O material deverá ser cerâmica classe “A” para revestimento de paredes dimensões 25x40 preferencialmente nas cores claras

tipo branco ou assemelhados. A empresa executora deverá apresentar amostras de pelo menos cinco pisos e marcas diferentes, para que a fiscalização faça a escolha do que seja mais apropriado para a obra

9.6 C10.60.35.05.005 Peitoril em granito cinza andorinha com acabamento espessura: 20mm / largura: 200mm) 33,38 m 71,67R$                       27,00% 91,02R$                      R$                              3.038,25 Os peitoris de janelas deverão ser providos de pingadeiras do mesmo granito polido das soleiras, assentados com um leve caimento para que a água escoe protegendo as paredes de futuras infiltrações.

9.7 C10.44.25.10.008
Piso em granito polido cinza andorinha esp: 1,5cm, assentado

sobre argamassa colante pré-fabricada
23,88 m² 181,86R$                     27,00% 230,96R$                    R$                              5.515,32 O revestimento dos degraus das escadas deverá ser executado com granito polido com espessura de 1,5cm e assentado com argamassa colante. As arestas deverão ser arredondadas.

9.8 C10.44.30.06.010 Rodapé de itaúba 10X1,5 cm, fixados em parede de alvenaria 45,70 m 25,87R$                       27,00% 32,85R$                      R$                              1.501,25 Em todo o perímetro interno da sala da Antaq e da sala de Reuniões, deverá ser instalado rodapé em madeira com 10cm de altura e 1,5cm de espessura. O serviço deverá ser executado após a pintura das paredes e a restauração do piso.

9.9 C10.44.25.12.007
Soleira de granito cinza andorinha esp: 2,0cm - larg.: 25cm,

assentado sobre argamassa colante pré-fabricada
7,60 m 98,05R$                       27,00% 124,52R$                    R$                                 946,35 

Nas áreas correspondentes às aberturas de portas, que há diferença de material entre os ambientes, (como por exemplo, banheiro e sala de reuniões, onde o revestimento dos pisos é em material cerâmico e parquet, respectivamente), deverá ser instalada soleira 

de granito com espessura de 2,00cm.

 R$                            18.857,53 
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10.1 C10.52.15.05.005 Forro de PVC 10X600 cm, fixados em estrutura de madeira 95,19 m² 56,34R$                       27,00% 71,55R$                      R$                              6.810,84 Forro será de placas de PVC rígido de paredes duplas.O acabamento de todo o perímetro será feito com roda forro em pvc.

10.2 40138 - DEINFRA Roda Forro de PVC 5cm com bucha e parafusos 89,84 m 20,87R$                       27,00% 26,50R$                      R$                              2.380,76 O forro de PVC deverá receber o acabamento em todo seu perímetro com Rodateto, da mesma cor e material, com largura de 5cm.

 R$                              9.191,60 
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11.1 94232 - SINAPI AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016 1.706,00 und 3,50R$                         27,00% 4,45R$                         R$                              7.591,70 Todas as telhas da cobertura deverão ser amarradas individualmente à estrutura de madeira do telhado de forma que fiquem firmes, alinhadas e não apresentem frestas.

 R$                              7.591,70 
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12.1 C10.44.05.15.040
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso, espessura 3cm, preparo mecânico da 

argamassa, incluso aditivo impermeabilizante.
15,88 m² 35,59R$                       27,00% 45,20R$                      R$                                 717,91 Após a execução da cmada de concreto e sua cura, será executada camada de acabamento em argamassa.

12.2 I10.65.05.05.005 Junta plástica de dilatação para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (alt x espess) 1,36/m² 23,76 m 0,88R$                         27,00% 1,12R$                         R$                                    26,61 As juntas de dilatação deverão ser instaladas a cada 3 metros.

12.3 C10.84.15.10.030 Contrapiso em concreto 15Mpa, espessura 7cm , com juntas em madeira. 13,92 m² 51,37R$                       27,00% 65,24R$                      R$                                 908,30 Será executada camada de 7cm em concreto usinado, sobre lastro de brita e regularizada para o recebimento da camada de acabamento. A área de execução do piso deverá ser isolada, até a perfeita cura do concreto

12.4 C10.24.25.05.005 Lastro de brita n.º 2, apiloado manualmente 2,15 m³ 110,70R$                     27,00% 140,59R$                    R$                                 302,68 Após a compactação do subleito, deverá ser executada camada de brita com espessura de 7cm

12.5 C10.24.20.16.015 Apiloamento manual 43,58 m² 16,02R$                       27,00% 20,35R$                      R$                                 886,79 Antes de executar o lastro de brita o solo deverá ser compactado com auxilido de ferramentas manuais.

12.6 C35.25.15.10.012 Aterro manual com saibro 11,94 m³ 96,00R$                       27,00% 121,92R$                    R$                              1.455,24 No local onde será executada a rampa e as escadas, deverá ser depositado solo em quantidade suficiente para a regularização do terreno conforme projeto, para porterior compactação.

12.7 C10.28.05.05.005 Forma em tábua de pinus para fundação - reaproveitamento 5x 25,16 m² 31,94R$                       27,00% 40,56R$                      R$                              1.020,45 As formas em tébua de pinus deverão servir de molde para a escada e rampa de acesso, respeitando as dimensões definidas em projeto.

12.8 84862 GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" 20,42 m 200,16R$                     27,00% 254,20R$                    R$                              5.190,76 
Os corrimãos e guarda corpo da rampa deverão ser fixados conforme orientações da seção 6.7 da NBR 9050:2004.

Os corrimãos e guarda corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de ferro galvanizado.

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

Acessibilidade

Cobertura

Forro

Piso

TOTAL DO ITEM



BDI: 27%

Data de Referência Técnica: Dezembro/2015

ITEM CÓDIGO IPPUJ DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNITÁRIO BDI PREÇO C/ BDI PREÇO TOTAL ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO: Execução de reforma no prédio da Antaq

PORTO DE IMBITUBA S.A.

REFORMA PRÉDIO DA ANTAQ

Fonte: IPPUJ - Catálogo de Referências de Serviços de Custos

PLANILHA QUANTITATIVA DE SERVIÇOS

Encargos Sociais Sobre Preços da Mão-de-obra: 98,89%

12.9 C25.10.05.05.026
Corrimão duplo (duas alturas) 1.1/2" em inox, fixados em paredes por

flanges também em aço inox
5,41 m 370,00R$                     27,00% 469,90R$                    R$                              2.542,16 

Os corrimãos e guarda corpo da rampa deverão ser fixados conforme orientações da seção 6.7 da NBR 9050:2004.

Os corrimãos e guarda corpos deverão ser constituídos de estrutura tubular de ferro galvanizado.

12.10 C10.80.05.20.055
Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta,

inox (PCD)
5,00 uni. 318,55R$                     27,00% 404,56R$                    R$                              2.022,80 

Fornecimento e instalação de Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede ou porta,

inox (PCD), nos locais indicados em projeto.

 R$                            15.073,71 
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13.1 C10.88.10.10.010 Plantio de grama sempre verde 14,76 m² 13,49R$                       27,00% 17,13R$                      R$                                 252,84 Os gramados serão constituídos com leivas de campo, livre de inço e com espessura média de 5cm, assentadas em terra vegetal adubada.

13.2 C10.88.05.05.010 Preparo e substituição de terra para plantio, por terra comum vegetal preta 1,50 m³ 173,23R$                     27,00% 220,00R$                    R$                                 330,00 O solo local deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, afim de facilitar a sua aderência.

 R$                                 582,84 
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14.1 C10.96.05.05.015 Limpeza final da obra 326,62 m² 1,69R$                         27,00% 2,15R$                         R$                                 701,02 As frentes de obra, durante e no final, serão limpas e isentas de entulhos e restos de obra. 

14.2 C10.16.05.05.015
Carga manual e transporte mecanizado em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso destinação de 

resíduos.
70,00 m³ 37,54R$                       27,00% 47,68R$                      R$                              3.337,31 A Contratada é responsável pela disposição final de todo o entulho e restos de obras em local licenciado por órgão competente.

14.3 C10.08.05.10.055 Barraco de Obras (Desmontagem) 9,00 m² 64,54R$                       27,00% 81,97R$                      R$                                 737,69 Após a conclusão da obra, o Construtor deverá retirar do local, às suas expensas, todo o pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes da obra, deixando a área completamente limpa, de forma a restabelecer o bom aspecto local. 

 R$                              4.776,02 

 R$                          181.998,14 

TOTAL DO ITEM

Serviços finais

TOTAL DA OBRA

Paisagismo


