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              1668 - ENTREPOSTO DE MEL- IBOTIRAMA- COPAMESF          

  
DESCRIÇÃO UNID. QTD 

PREÇO  
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

   

1 Industria        

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            

1.1.1 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) m2 4.561,96        

1.1.2 
Locacao convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 
vezes. 

m2 778,24 

    

   

1.1.3 

Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 
0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa 
cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou 
similar 

m2 890,58 

    

   

1.2 ALVENARIA DE CONTENÇÃO E ATERRO   0,00        

1.2.1 
Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento 

m3 5,62     
   

1.2.2 

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área 
líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando palheta. 
af_12/2014 

m2 93,70 

    

   

1.2.3 
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com 
utilização de blocos canaleta. af_03/2016 

m 93,70     
   

1.2.4 
Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de 
base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa 
vibratória 

m3 40,66 

    

   



1.2.5 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 

m2 2,40 

    

   

1.2.6 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 7,40     
   

1.2.7 
Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa 
especial branca, ref:cal fino-hidra ou similar 

m2 7,40     
   

1.2.8 
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta 
pva latex para exteriores - cores convencionais 

m2 7,40     
   

1.3  ESTRUTURAL   0,00        

1.3.1 SAPATA   0,00        

1.3.1.1 
Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento 

m3 68,02     
   

1.3.1.2 Reaterro de vala com compactação manual  m3 60,08        

1.3.1.3 
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 
10 x.  

m2 167,50     
   

1.3.1.4 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 817,70 

    
   

1.3.1.5 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 14,50     
   

1.3.1.6 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes  m3 14,50     
   

1.3.2 SUPERESTRUTURA   0,00        

1.3.2.1 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, 
espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem 
e desmontagem - exclusive escoramento) 

m2 275,50 

    

   

1.3.2.2 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 1.274,20 

    

   

1.3.2.3 
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / 
corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 489,30     
   



1.3.2.4 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 15,20     
   

1.3.2.5 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m3 15,20        

1.3.2.6 
Rampa para acesso de deficiêntes, em concreto simples 
fck=25mpa, desempolada, com pintura indicativa em 
novacor, 02 demãos 

un 1,00 

    

   

1.4 PAREDES E PAINÉIS   0,00        

1.4.1 

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 
9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida 
maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 

m2 637,01 

    

   

1.5 COBERTURA   0,00        

1.5.1 

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 
12m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados 
os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais 
em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura 
de acabamento 

m2 316,00 

    

   

1.5.2 
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, 
com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016 

m2 316,00     
   

1.6 ESQUADRIAS   0,00        

1.6.1 
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura, com 
ferragens, exclusive vidros, anodizado cor natural 

m2 70,98     
   

1.6.2 
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura, s/band, incluso vidros 

m2 20,35     
   

1.6.3 
Oculo em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura/veneziana, incluso vidros 

m2 9,36     
   

1.6.4 
Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de dn 1", e 
verticais de dn 1/2" 

m2 15,50     
   

1.6.5 
Corrimão em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com 
chumbadores para fixação em alvenaria 

m 11,40     
   

1.7 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES   0,00        



1.7.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 637,01     
   

1.7.2 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, para ambiente com área maior 
que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
af_06/2014 

m2 400,83 

    

   

1.7.3 
Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa 
especial branca, ref:cal fino-hidra ou similar 

m2 236,18     
   

1.7.4 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 400,83 

    

   

1.8 REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES   0,00        

1.8.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 225,15     
   

1.8.2 
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / 
areia), espessura 2,5 cm 

m2 225,15     
   

1.9 PAVIMENTAÇÃO   0,00        

1.9.1 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 

m2 63,50 

    

   

1.9.2 
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 2cm. af_06/2014 

m2 140,52 

    

   

1.9.3 
Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso 
juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado 

m2 140,52 

    

   

1.10 PINTURA    0,00        

1.10.1 
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta 
pva latex para exteriores - cores convencionais 

m2 225,15     
   



1.10.2 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
tinta pva latex para interiores - cores convencionais 

m2 236,18     
   

1.11 EQUIPAMENTOS   0,00        

1.11.1 
Cortina De Ar Jcm 090cm Monofásico Com Controle 
Remoto - 220v 

un 1,00     
   

1.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   0,00        

1.12.1 Limpeza final da obra m2 778,24        

2 Cera e Própolis        

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   0,00        

2.1.1 
Locacao convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 
vezes. 

m2 151,25 

    

   

2.2  ESTRUTURAL   0,00        

2.2.1 SAPATA   0,00        

2.2.1.1 
Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento 

m3 30,93 
    

   

2.2.1.2 Reaterro de vala com compactação manual  m3 27,75        

2.2.1.3 
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 
10 x.  

m2 80,90     
   

2.2.1.4 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 377,20 

    
   

2.2.1.5 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 6,80     
   

2.2.1.6 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes  m3 6,80     
   

2.2.2 SUPERESTRUTURA   0,00        

2.2.2.1 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, 
espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem 
e desmontagem - exclusive escoramento) 

m2 102,20 

    

   



2.2.2.2 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 180,20 

    
   

2.2.2.3 
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / 
corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 198,50     
   

2.2.2.4 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 5,70     
   

2.2.2.5 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m3 5,70        

2.3 COBERTURA   0,00        

2.3.1 

Estrutura metalica em tesouras ou trelicas, vao livre de 
15m, fornecimento e montagem, nao sendo considerados 
os fechamentos metalicos, as colunas, os servicos gerais 
em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura 
de acabamento 

m2 190,41 

    

   

2.3.2 
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, 
com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016 

m2 190,41     
   

2.3.3 

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve 
estrutura para fixação (perfis forro de pvc, em réguas de 10 
ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis pvc 
plastilon) ref:araforros ou similar 

m2 151,25 

    

   

2.4 PAREDES E PAINÉIS   0,00        

2.4.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 

m2 234,02 

    

   

2.5 ESQUADRIAS   0,00        

2.5.1 
Porta em aluminio, de correr ou abrir, tipo moldura, com 
ferragens, exclusive vidros, anodizado cor natural 

m2 5,46     
   

2.5.2 
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 
inclusive batentes e dobradiças, exceto fechadura 

m2 21,00 

    

   

2.5.3 
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura, s/band, incluso vidros 

m2 10,32 
    

   



2.5.4 
Oculo em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura/veneziana, incluso vidros 

m2 1,50 
    

   

2.6 REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES   0,00        

2.6.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 167,58     
   

2.6.2 
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / 
areia), espessura 2,5 cm 

m2 167,58     
   

2.7 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES   0,00        

2.7.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 332,90     
   

2.7.2 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, para ambiente com área maior 
que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
af_06/2014 

m2 60,25 

    

   

2.7.3 
Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa 
especial branca, ref:cal fino-hidra ou similar 

m2 275,53     
   

2.7.4 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 60,25 

    

   

2.8 PINTURA    0,00        

2.8.1 
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta 
pva latex para exteriores - cores convencionais 

m2 167,58     
   

2.8.2 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
tinta pva latex para interiores - cores convencionais 

m2 272,65     
   

2.9 VERGAS   0,00        

2.9.1 
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 

m 22,80     
   

2.10 PISO   0,00        



2.10.1 
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, 
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive 
regularização de base 

m2 151,25 

    

   

2.10.2 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 151,25 

    

   

2.11 PAVIMENTAÇÃO   0,00        

2.11.1 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 

m2 41,13 

    

   

2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   0,00        

2.12.1 Limpeza final da obra m2 151,25        

3 ADM        

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   0,00        

3.1.1 
Locacao convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 
vezes. 

m2 112,50 

    

   

3.2  ESTRUTURAL   0,00        

3.2.1 SAPATA   0,00        

3.2.1.1 
Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento 

m3 29,41     
   

3.2.1.2 Reaterro de vala com compactação manual  m3 25,92        

3.2.1.3 
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 
10 x.  

m2 88,60     
   

3.2.1.4 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 499,30 

    

   

3.2.1.5 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 7,40     
   



3.2.1.6 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes  m3 7,40        

3.2.2 SUPERESTRUTURA   0,00        

3.2.2.1 

Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em 
chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, 
espessura = 12 mm, 08 utilizacoes. (fabricacao, montagem 
e desmontagem - exclusive escoramento) 

m2 104,20 

    

   

3.2.2.2 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 213,80 

    

   

3.2.2.3 
Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / 
corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 163,10     
   

3.2.2.4 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 5,90     
   

3.2.2.5 Lancamento/aplicacao manual de concreto em estruturas m3 5,90        

3.3 COBERTURA   0,00        

3.3.1 

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de 
madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 
águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
transporte vertical. af_12/2015 

m2 144,66 

    

   

3.3.2 
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, 
com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. 
af_06/2016 

m2 144,66 

    

   

3.3.3 

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve 
estrutura para fixação (perfis forro de pvc, em réguas de 10 
ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis pvc 
plastilon) ref:araforros ou similar 

m2 112,50 

    

   

3.4 ESQUADRIAS   0,00        

3.4.1 Portão em madeira de lei, tipo assoalho, fechado m2 6,30        

3.4.2 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. af_08/2015 

un 4,00 

    

   



3.4.3 
Porta de madeira almofadada, semi-oca (leve ou média), 
60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. af_08/2015 

un 5,00 

    

   

3.4.4 
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura, s/band, incluso vidros 

m2 9,54     
   

3.5 PAREDES E PAINÉIS   0,00        

3.5.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 

m2 221,37 

    

   

3.6 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES   0,00        

3.6.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 322,95     
   

3.6.2 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, para ambiente com área maior 
que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
af_06/2014 

m2 62,30 

    

   

3.6.3 
Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa 
especial branca, ref:cal fino-hidra ou similar 

m2 260,65     
   

3.6.4 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 62,30 

    

   

3.7 REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES   0,00        

3.7.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 111,96     
   

3.7.2 
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / 
areia), espessura 2,5 cm 

m2 111,96     
   

3.8 VERGAS   0,00        



3.8.1 
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 

m 26,60     
   

3.9 PINTURA    0,00        

3.9.1 
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta 
pva latex para exteriores - cores convencionais 

m2 111,96     
   

3.9.2 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
tinta pva latex para interiores - cores convencionais 

m2 260,65     
   

3.10 PISO   0,00        

3.10.1 
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, 
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive 
regularização de base 

m2 112,50 

    

   

3.10.2 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 112,50 

    

   

3.11 PAVIMENTAÇÃO   0,00        

3.11.1 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 

m2 47,01 

    

   

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   0,00        

3.12.1 Limpeza final da obra m2 112,50        

4 Vestiários        

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   0,00        

4.1.1 
Locacao convencional de obra, através de gabarito de 
tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 
vezes. 

m2 73,45 

    
   

4.2 INFRAESTRUTURA   0,00        

4.2.1 
Escavacao manual de vala em lodo, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento 

m3 8,88     
   

4.2.2 Reaterro de vala com compactação manual  m3 1,77        



4.2.3 
Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 
10 x.  

m2 19,54     
   

4.2.4 
Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -
fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 87,69 

    

   

4.2.5 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lancamento  m3 1,07     
   

4.2.6 Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes  m3 1,07        

4.2.7 
Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco 
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - 
confecção mecânica e transporte 

m3 7,11 

    

   

4.3 COBERTURA   0,00        

4.3.1 

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de 
madeira não aparelhada para telhados com mais que 2 
águas e para telha cerâmica ou de concreto, incluso 
transporte vertical. af_12/2015 

m2 82,32 

    

   

4.3.2 
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, 
com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. 
af_06/2016 

m2 82,32 

    

   

4.4 ESQUADRIAS   0,00        

4.4.1 
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - 
fornecimento e instalação. af_08/2015 

un 6,00 

    

   

4.4.2 
Divisoria - painel com vidro, e=40mm, com perfis em 
alumínio, divilux ou similar - fornecimento e aplicação 

m2 16,52     
   

4.4.3 Porta para divisória divilux Un 8,00        

4.4.4 
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo 
moldura, s/band, incluso vidros 

m2 5,52     
   

4.5 PAREDES E PAINÉIS   0,00        



4.5.1 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 

m2 142,65 

    

   

4.6 REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES   0,00        

4.6.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 188,40     
   

4.6.2 

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa 
traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em 
faces internas de paredes, para ambiente com área maior 
que 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 
af_06/2014 

m2 188,40 

    

   

4.6.3 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 188,40 

    

   

4.7 REVESTIMENTO EXTERNO DE PAREDES   0,00        

4.7.1 
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento 
/ areia) - revisado 08/2015 

m2 91,98     
   

4.7.2 
Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / 
areia), espessura 2,5 cm 

m2 91,98     
   

4.8 VERGAS   0,00        

4.8.1 
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016 

m 30,60     
   

4.9 PINTURA    0,00        

4.9.1 
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta 
pva latex para exteriores - cores convencionais 

m2 91,98     
   

4.9.2 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 
tinta pva latex para interiores - cores convencionais 

m2 84,39     
   

4.10 PISO   0,00        



4.10.1 
Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, 
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive 
regularização de base 

m2 49,45 

    

   

4.10.2 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, 
pei 5, biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, 
retificado interno, linha cimento grigio ou similar, apl. c/ arg. 
ind. ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base 
ou emboço 

m2 49,45 

    

   

4.11 PAVIMENTAÇÃO   0,00        

4.11.1 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 
concreto moldado in loco, usinado, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 

m2 39,53 

    

   

4.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES   0,00        

4.12.1 Limpeza final da obra m2 73,45        

5 Projeto Elétrico        

5.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO   0,00        

5.1.1 
Bucha com arruela de ferro galvanizado ou liga especial 
zamak p/ eletroduto, diâm = 14mm  

un 4,00     
   

5.1.2 Bengala para eletroduto 1.1/4" un 1,00        

5.1.3 Condulete 05 entradas em PVC diâm. de 1/2", 3/4" e 1"  un 114,00        

5.1.4 
Condulete PVC 6 entradas  3/4'', sem tampa - fornecimento 
e instalação 

un 46,00     
   

5.1.5 Condulete PVC encaixe tipo C 3/4" und 35,00        

5.1.6 
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 
1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - 
fornecimento e instalação.af_12/2015 

un 1,00 

    

   

5.1.7 
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm 
(1") 

un 14,00     
   

5.1.8 
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm 
(1 1/4") 

un 24,00     
   

5.1.9 
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm 
(3/4") 

un 87,00     
   



5.1.10 
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm 
(1 1/2") 

un 20,00     
   

5.2 ACESSÓRIO USO GERAL   0,00        

5.2.1 Arruela lisa de pressão 1/4" un 16,00        

5.2.2 Arruela lisa zincada d=1/4" un 1.366,00        

5.2.3 Arruela lisa zincada d=5/16" un 13,00        

5.2.4 
Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 
1.80 valemam ou similar) 

un 209,00     
   

5.2.5 
Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-4 (fischer 
ou similar) 

un 1.131,00     
   

5.2.6 
Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-6 (fischer 
ou similar) 

un 261,00     
   

5.2.7 Distanciador baixo para tirante - 38mm un 207,00        

5.2.8 
Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 2,9x25 mm 
autoatarrachante 

un 1.131,00     
   

5.2.9 
Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 4,2x32 mm 
autoatarrachante 

un 245,00     
   

5.2.10 
Parafuso fenda galvanizado cabeamento panela 4,8x45 mm 
autoatarrachante 

un 16,00     
   

5.2.11 
Parafuso galvanizado cabo sextavado 5/16x2'' rosca 
soberba - fornecimento e instalação 

un 207,00     
   

5.2.12 
Parafuso Galvanizado cabeça lentilha 1/4''x5/8'' máquina 
rosca total 

un 680,00     
   

5.2.13 Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) un 1.262,00     
   

5.2.14 vergalhão galvanizado rosca total 1/4" un 207,00        

5.3 CABO UNIPOLAR (COBRE)   0,00        

5.3.1 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a 
chama - fornecimento e instalacao 

m 78,10     
   

5.3.2 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a 
chama - fornecimento e instalacao 

m 539,65     
   

5.3.3 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a 
chama - fornecimento e instalacao 

m 1.733,45     
   



5.3.4 
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 
v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 

m 318,80 

    

   

5.3.5 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a 
chama - fornecimento e instalacao 

m 4.088,00     
   

5.3.6 
Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a 
chama - fornecimento e instalacao 

m 568,00     
   

5.3.7 
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 
v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 

m 25,60 

    

   

5.4 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR            

5.4.1 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m 

un 9,00     
   

5.4.2 
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 
0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa 

un 9,00     
   

5.5 DISPOSITIVO ELÉTRICO - SOBREPOR            

5.5.1 Tomada hexagonal 2P + T, abnt, de sobrepor, 10 A un 111,00        

5.5.2 Interruptor 01 tecla simples, de sobrepor com tampa un 28,00        

5.5.3 Interruptor 02 teclas simples, de sobrepor com tampa un 7,00        

5.5.4 Placa para 1 função hexagonal un 111,00        

5.5.5 Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete  un 49,00        

5.5.6 placa para 1 função retangular un 28,00        

5.5.7 Placa para 2 funções retângulares und 7,00        

5.5.8 Tomada Blindada 3P+T 125A un 4,00        

5.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO            

5.6.1 
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - 
fornecimento e instalação. af_04/2016 

un 1,00     
   

5.6.2 
Disjuntor termomagnetico tripolar 150 a, padrão nema 
(americano - linha preta) 

un 1,00     
   

5.6.3 
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - 
fornecimento e instalação. af_04/2016 

un 4,00     
   

5.6.4 
Disjuntor termomagnetico tripolar 175 a, padrão din 
(europeu - linha branca), 10ka 

un 1,00     
   



5.6.5 
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - 
fornecimento e instalação. af_04/2016 

un 1,00     
   

5.6.6 
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - 
fornecimento e instalação. af_04/2016 

un 1,00     
   

5.6.7 
Disjuntor termomagnetico monopolar 90 a, padrão nema 
(americano - linha preta), 5ka 

un 1,00     
   

5.6.8 
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - 
fornecimento e instalação. af_04/2016 

un 66,00     
   

5.6.9 
Disjuntor termomagnetico tripolar 90 a, padrão nema 
(americano - linha preta), 5ka 

un 1,00     
   

5.7 ELETROCALHA FURADA TIPO U             

5.7.1 
Fornecimento e instalação de Eletrocalha lisa tipo U 
50x50mm chapa 18 

m 226,80     
   

5.7.2 
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com 
ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) 

un 2,00     
   

5.7.3 
Fornecimento e instalação de Eletrocalha lisa tipo U 
75x50mm chapa 18 

m 12,15     
   

5.7.4 
Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica 
(ref. mopa ou similar) 

un 28,00     
   

5.7.5 
Suporte vertical  70 x 81mm  para fixação de eletrocalha 
metálica ( ref.: mopa ou similar) 

un 198,00     
   

5.7.6 
Suporte vertical  95 x 114 mm  para fixação de eletrocalha 
metálica ( ref.: mopa ou similar) 

un 9,00     
   

5.7.7 
Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. 
mopa ou similar) 

un 6,00     
   

5.7.8 
Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: 
mopa ou similar) 

un 170,00     
   

5.7.9 Tampa p/  T horizontal 90° 50mm chapa 18. un 4,00        

5.7.10 Tampa p/  curva horizontal 90° 50mm chapa 18. un 2,00        

5.7.11 Tampa tipo "U" para eletrocalha 75mm chapa 24 m 12,15        

5.7.12 Tampa tipo "U" para eletrocalha 50mm chapa 24 m 226,80        

5.7.13 
TAMPA PARA REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100X50X50mm 
CHAPA 18 

un 28,00     
   

5.8 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL   0,00        



5.8.1 Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 37,00     
   

5.8.2 
Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 40mm (1 1/2), 
tipo semi-pesado - fornecimento e instalacao  

m 12,80     
   

5.9 ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL            

5.9.1 Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 1" un 99,00        

5.9.2 Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 3/4" un 633,00        

5.9.3 Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/2" un 67,00        

5.9.4 Abraçadeira metálica tipo "d" de 1 1/4" un 79,00        

5.9.5 Abraçadeira Galvanizada tipo cunha de 3/4" un 143,00        

5.9.6 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 92,55        

5.9.7 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 80,80        

5.9.8 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 2,00        

5.9.9 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 700,15        

5.9.10 
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - 
fornecimento e instalação. af_12/2015 

m 66,20     
   

5.10 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS            

5.10.1 Luminária Led TD 51  2x18W un 86,00        

5.10.2 
Soquete ou bocal de porcelana G13 de tempo, ref.mt-2233, 
marca decorlux ou similar 

un 3,00     
   

5.10.3 Soquete ou bocal de plastico R 17  un 166,00        

5.11 LÂMPADAS (FLUORESCENTE E LED)            

5.11.1 Refletor de Led 50w un 44,00        

5.11.2 Lâmpada Tubular Led 18W un 169,00        

5.12 MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO   0,00        

5.12.1 Arame de aço zincando 12 awg kg 3,00        

5.12.2 Fornecimento de armação secundária 1 estribo un 3,00        

5.12.3 Alça preformada para cabo multiplexado un 2,00        

5.12.4 Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao m 2,00        



5.12.5 Cinta para poste circular 150mm - fornecimento m 1,00        

5.12.6 
Haste de aterramento aço/cobre d=16 mm, comprimento de 
2,4 m 

un 1,00     
   

5.12.7 Fornecimento de Isolador castanha porcelana 76x79mm un 1,00        

5.12.8 Parafuso Cabeça Abaulada 12 X 50 un 1,00        

5.12.9 
Poste concreto secao circular comprimento=5m carga 
nominal topo 100kg inclusive escavacao exclusive 
transporte - fornecimento e colocacao 

un 1,00 

    
   

5.12.10 Fornecimento de sapatilha p/ cabo de aço até 9,5mm un 2,00        

5.13 QUADRO DE MEDIÇÃO COELBA   0,00        

5.13.1 Caixa para medidor polifásico ,padrão coelba un 1,00        

5.14 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINTADA            

5.14.1 

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa 
metalica, para 24 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, 
fornecimento e instalacao 

un 1,00 

    

   

5.14.2 

Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa 
metalica, para 40 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com barramento trifasico e neutro, 
fornecimento e instalacao 

un 1,00 

    

   

5.14.3 
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em 
chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão americano 
(linha preta), exclusive disjuntores 

un 2,00 

    

   

6 Projeto Hidrossanitário        

6.1 ÁGUA FRIA            

6.1.1 
Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014 

m 140,97     
   

6.1.2 
Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento. af_12/2014 

un 3,00 

    
   

6.1.3 
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado 
em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014 

un 5,00 

    

   



6.1.4 
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_12/2014 

m 181,27     
   

6.1.5 
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 

un 50,00     
   

6.1.6 
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água 
- fornecimento e instalação. af_12/2014 

un 50,00     
   

6.1.7 Cruzeta de pvc rígido roscável diâm = 3/4" un 2,00        

6.2 ESGOTO            

6.2.1 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_12/2014 

m 160,77 

    

   

6.2.2 
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_12/2014 

m 92,91 

    

   

6.2.3 
Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto 
secundário, diâm = 40mm 

un 1,00     
   

6.2.4 
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014_p 

un 35,00 

    

   

6.2.5 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita  un 12,00        

6.2.6 Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa  un 9,00        

 


