
 
BANCO DO BRASIL S.A. 

DIRETORIA DE APOIO AOS NEGÓCIOS E OPERAÇÕES 
Centro de Serviços de Logística Brasília (DF) 

 
AVISO DE PREÇOS UNITÁRIOS REGISTRADOS 

 
 
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em conformidade com o art. 6º do Decreto 
nº 3.931/2001 e art. 15 da Lei nº 8.666/93 – CONCORRÊNCIA 2011/02151 (7418) - Centro de 
Serviços de Logística Brasília (DF); FORNECEDOR: Norte Brasil Construções e Comércio Ltda; 
VIGÊNCIA: 12 meses: 
 
Lote 01 

  
ITEM UP Preço Unitário (R$) 

PRELIMINARES     

As built - projetos vb           564,00  

Emolumentos e Taxas de R$ 60.000,00 a R$ 150.000,00  un           564,00  

Emolumentos e Taxas de R$ 150.000,00 a R$ 300.000,00  un           846,00  

Emolumentos e Taxas acima de R$ 300.000,00  un        1.128,00  

Ferramentas e material de consumo (brocas, serras etc) mês           142,50  

Locação da obra m²                2,33  

Normas de Segurança - NR18, equipamento de proteção individual PAB  sv        1.001,34  

Placa de obra m²           123,20  

Vistoria ao local da obra vb              75,20  

                        -    

IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO     

Administração da obra dia           189,11  

Administradores (obra de pequeno porte) mês        5.673,23  

Alojamento mês           470,00  

Bota- fora de entulho caçambas 6m³  un              47,00  

Demolição de alvenaria  m³              30,35  

Demolição de cobertura em telhas de fibrocimento m²                1,49  

Demolição de concreto armado (manual) m³           106,73  

Demolição de concreto armado c/equipamentos  m³              64,21  

Demolição de estrutura de madeira para telhados diversos m³                7,71  

Demolição de forro de gesso m²                3,29  

Demolição de forro metálico m²                4,70  

Demolição de forro PVC m²                4,70  

Demolição de garde metálica m²                2,54  

Demolição de guarda corpo e corrimão metálico m                3,18  

Demolição de laje pré - moldada m²              11,55  

Demolição de piso cerâmico m²                4,04  

Demolição de piso em granito com reaproveitamento  m²              10,60  

Demolição de piso vinílico (Paviflex) m²                4,71  

Demolição de pisos em geral m²                7,51  



 

Demolição de patimbanda metálica m²                4,18  

Demolição de portas e janelas, inclusive batentes m²                2,31  

Demolição de reboco m²                1,88  

Demolição de revestimento cerâmico  m²                8,09  

Desmontagem e montagem de estação de trabalho de 04 lugares  un           106,81  

Estadia de pessoal em hotal  un              47,00  

Mobilizaçãoe desmobilização km                1,12  

Refeição  un                4,18  

Remanejamento de louças   un              12,79  

Remanejamento de acessórios de banheiro (barras, porta-papel, cabide, etc)  un                3,62  

Remanejamento de biombos, incluindo lixeira e sinalização  un              73,32  

Remanejamento de divisória (desmontagem, transporte horizontal e montagem) m²              26,88  

Remanejamento de esquadria de vidro m²              15,23  

Remanejamento de grade de ferro m²              38,23  

Remanejamento de guichês  un              73,32  

Remanejamento de letreiro  un           146,64  

Remanejamento de piso elevado m²              26,71  

Remanejamento de porta de diviória de 0,80 x 2,10m  un              34,98  

Remanejamento de porta giratória detectora de metais, padrão BB  un           760,00  

Remanejamento de porta de vidro temperado 0,90 x 2,10 - 10mm puxador alça  un              85,54  

Remanejamento de pórtico duplo  un           146,64  

Remanejamento de vidro temperado 10 mm c/estrutura alumínio m²              48,88  

Remoção de calha PVC m                5,77  

Remoção de carpete m²                2,10  

Remoção de divisória m²                3,50  

Remoção de entulho (carga transporte horizontal até 30m) m³              18,27  

Remoção de esquadrias  m²                7,61  

Remoção de grade de ferro m²                2,01  

Remoção de letreiro  un              48,88  

Remoção de louças sanitárias  un                6,03  

Remoção de luminárias   un                6,63  

Remoção de persianas m²                4,45  

Remoção de piso elevado  m²                6,11  

Remoção de pórtico duplo   un              73,32  

Remoção de rufo em chapa galvanizada m²                6,03  

Remoção de telas metálicas com remoção do entulho, inclui andaimes m²                5,13  

Remoção de telhas onduladas de fibrociemnto m²                1,45  



 

Remoção de vidro temperado m²                2,76  

Retirada de caixa de ar condicionado  vb              26,68  

Retirada de Plantibanda metálico com remoção do entulho, inlui andaimes.  un                3,94  

Tapume padrão BB pintado - h=2,20 m²              36,44  

                        -    

MOVIMENTO DE TERRA             -    

Escavação manual de valas em terra até 2m de profundidade m³              20,30  

Escavação manual de valas e reaterro para ligações de esgoto sanitário m                1,37  

Escavação manual de valas e reaterro para ligações deágua potável m                1,37  

Reaterro apiloado de valas m³              20,21  

                        -    

FUNDAÇÕES             -    

Aço CA-50 1/4" - 6,3mm kg                4,69  

Aço CA-50 3/16" - 5,0mm kg                4,69  

Aço CA-60 3.4 a 8mm kg                5,60  

Aço CA-60 4,2mm kg                5,80  

Aço CA-60 5,0mm kg                6,41  

Alvenaria de embassamento com pedra,traço 1:4 m³           204,30  

Concreto fck > 20 Mpa m³           321,90  

Forma de madeira para fundações em concreto armado m²              22,47  

Parafuso de rosca infinita 12,5mm m              10,62  

Base de concreto - 10cm para fixação de TAA m²              34,85  

Base de concreto 60cm m²           194,11  

                        -    

ESTRUTURA             -    

Aço CA-50 6.3 a 10mm kg                6,18  

Aço CA-50 12.5 a 25mm kg                5,60  

Aço CA-60 3.4 a 8mm kg                5,36  

Argmassa estrutural 250, Sikagrout 25 Mpa m³        2.388,39  

Chumbador tipo Parabolt 3/4" (furação e instalação)  un                7,06  

Chumbador tipo químico 3/4" (furação e instalação)  un                4,93  

Concreto estrutural dosado em central, fck 20 mpa, s/lançamento m³           285,60  

Concreto estrutural virado em obra controle A, fck 18 Mpa m³        2.131,87  

Concreto fck > 20 Mpa m³           321,90  

Concreto fck > 25 Mpa m³           335,93  

Concreto Magro m³           314,78  

Escoramento para laje m²                7,51  

Formas - madeira compensada - 12mm m²              37,03  

Fornecimento e instalação de perfil U 125x50x4,76 kg                5,60  



 

Laje Pré - fabricada vão até 4,6m - piso, capeamento 4cm e escoramento m²              71,63  

Laje treliçada tipo vigota co lajota 350 Kg/m² m²              35,25  

Lançamento e adensamento de concreto em estrutura m³              19,70  

                        -    

ALVENARIA             -    

Alvenaria em tijolo furado 15x20x30cm, e=15cm, traço 1:2:8 m²              15,23  

Alvenaria em bloco de concreto 11,5x19,39cm m²              43,10  

Parede de Draw - Wall m²              75,00  

                        -    

COBERTURA             -    

Calha galvanizada e revestida com manta m              95,09  

Cobertura em telha cerâmica paulista ou colonial, com argamassa traço 1:2:9 m²              36,17  

Cobertura com telha de fibrocimento, com onda, e=6mm, altura, 5,1cm, largura útil 105cm m²              34,59  

Cobertura em telha métalicas e=0,5mm m²              60,79  

Estrutura de madeira para telha cerâmica, vão de 10 a 10m m²              63,45  

Estrutura metálica para fixação de platibanda alucobond 0,90 x 1,50m, telha metálica e calha m²           448,88  

Estrutura para telhado metálico  m²              33,52  

Fornecimento e instalação de perfil metálico tipo "U". Inclui remoção das peças danificadas e 
instalação e desinstalação de andaimes 

kg                6,79  

Fornecimento e instalação de platibanda metálico com altura de h=3,10m e h=1,50m. Inlcui 
elementos de fixação e instalação e desinstalação de andaimes. 

m²              60,79  

Perfil cantoneira seção 3"  un              12,11  

Perfil I 3" m              80,49  

Pingadeira de concreto premoldado m                8,11  

Platibanda metálica em aço carbono m²           147,75  

Reparo de telhado considerando a substituição de 20% das telhas existentes, correção de 
goteiras e reparos na estrutura de madeira 

m²                7,06  

Retelhamento com telhas existentes  m²                5,44  

Revisão de telhado tipo calhetão m²                7,92  

Rufo de concreto pré moldado  m                8,11  

Rufo em chapa galvanizada # 24 - 25cm m              14,64  

Rufo em chapa galvanizada # 24 - 33cm m              19,53  

Telha cerâmica canal m²              22,32  

Telha cerâmica tipo colonial m²              20,64  

Telha de fibrocimento 8mm m²              30,02  

Terças em perfil U 4" m              67,40  



 

Chapim em peças pré - moldada de concreto  m              19,37  

                        -    

IMPERMEABILIZAÇÃO             -    

Argamassa impermeável espessura 2cm m²              20,23  

Calafetação de juntas de dilatação 2x1cm m              18,25  

Camada de proteção mecânica traço 1:3, espessura 1,5cm c/junta e tela galvanizada m²              20,94  

Impermealização com emulsão asfáltica m²              21,48  

Impermealização com manta asfáltica asfáltica polimérica 3mm m²              24,81  

Limpeza de piso em mármore m²                6,11  

Manta 3 mm c/proteção mecânica m²              50,22  

Manta 4 mm c/proteção mecânica m²              53,71  

Regularização para impermeabilização, cimento e areia 1:3 e vedacit m²              19,90  

Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:6 m²              10,57  

Remoção de impermeablização e proteção mecânica m²              11,81  

                        -    

PAVIMENTAÇÃO             -    

Bloco de concreto intertravados sobre coxim de areia m²              23,59  

Cerâmica  20x20 elaine cinza m²              35,77  

Cerâmica  30x30cm  cinza m²              33,57  

Cerâmica  alto tráfego 31x31 m²              30,09  

Contra piso e=8cm, inclusive lastro de concreto magro (sem malha de ferro) m²              99,16  

Paralelepípedo: arrancamento e reassentamento sobre coxim de areia m²              15,35  

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia 1:3 e=2cm, formado placas 1,00 x 1,00m, 
com juntas de dilatação 

m²              19,74  

Piso cimentado de alta resistência instalado  m²              26,60  

Piso tátil de borracha uso interno  m²              80,78  

Piso tátil de concreto uso externo m²           233,10  

Piso vinilico em placas 30x30 tipo paviflex cirrus 918 2mm m²              45,78  

Piso vinilico em placas 30x30 tipo paviflex thru tanzanita 2mm m²              45,78  

Piso vinilico em placas 30x30 tipo paviflex thru tanzanita 3.1mm m²              44,71  

Porcelanato polido 40x40cm, cor azul, ref. Azurro, série prisma, fab. Eliane  m²           228,19  

Porcelanato polido 45x45cm, cor azul, ref. Blu Tu, linha projeto, fab. Portobello m²           123,25  

Porcelanato 40x40cm, bw prisma - Eliane m²           143,96  

Regularização de contrapiso m²                9,67  

Rodapé cerãmico de piso padrão médio h= 7cm m              10,25  



 

Rodapé de alumínio perfil U 4cm m                5,03  

Rodapé de laminado melaminico na cor preta m              11,88  

Rodapé de madeira na 7x1,5cm,com pintura esmalte cor grafite m              15,49  

Rodapé porcelanato alumínio - Eliane 40x7cm m              20,56  

Rodapé porcelanato BW prisma - Eliane 40x7cm m              21,51  

Soleira de mármore travertino 15cm m              52,00  

Soleira em granito 15cm m              53,38  

Soleira em granito cinza 20cm - borda plataforma de atendimento padrão BB m              13,36  

                        -    

REVESTIMENTO             -    

Cerâmica 10x10 padrão médiox  m²              42,84  

Chapisco de cimento e areia 1:3 m²                3,14  

Emboço de cimento e areia 1:4 - 20 mm m²              15,45  

Fornecimento e aplicação de adesivo em tubos de 420g para uso no sonex skin. Instalação 
conforme fabricante 

 un              20,80  

Fornecimento e instalação de placas sonex skin 500x500x40mm m²           180,03  

Laminado melaminico formiwall-fw em placas 0,62x1,50 na cor cinza claro texturado ref. 
1119, até altura 1,50 

m²              45,49  

Reboco paulista m²              17,37  

Pastilha cerâmica 5x5cm, cor Azul Maranhão, GR 702, Linha Gran Real, fab NGK ou de 
mesma eq. Técnica 

m²           125,22  

Revestimento cerâmica 20x20 m²              30,56  

                        -    

DIVISÓRIA, FORROS E PISO - FALSO             -    

Biombo auto -atendimento padrão BB, inclusive sinalização, bandeira e lixeira  un        1.298,33  

Divisória Caiex padtão BB h=1,30cm m²           148,04  

Divisória complemento padrão biombo m²              82,28  

Divisória em gesso acartonado, tipo ST, montante 90/3000mm (com instalação) m²              95,00  

Divisória em granito cinza prata poido 3m m²           251,77  

Divisória naval, perfil aço, painel cego m²              61,88  

Divisória naval, perfil aluminio, painel/vidro, h=2,13m m²              84,53  

Divisória padrão High - Tech, 3,0mm, cor cinza prata polar metálico, fab. ALCOA m           188,50  

Fechamento de carenagem parta ATMs em chapa 1,2mm com pintura eletrostatica cinza  un           363,02  

Forro de gesso em placa - instalado m²              24,70  

Forro colméia de PVC instalado  m²              25,00  



 

Forro em placas de poliestireno, Forro em plcas de poliestireno (ISOPOR) texturizado m²              46,88  

Forro de gesso acartonado (tipo FGE), painéis Gypsum ST BR 12,5mm, inclusive pendural e 
instalação, Lafarge ou de mesma equivalência técnica 

m²              55,81  

Modulo de carenagem para ATMs em chapa 1,2mm com pintura eletrostatica cinza  un        1.999,66  

Montagem e instalação de guichês de caixa (fornecido pelo banco)  un              80,46  

Parede de gesso comum 8cm m²              33,25  

Piso elevado de madeira - plataforma de guichês m²              33,22  

Piso elevado em madeira aglomerada, acabamento Formipiso Cobalto L118 m²           114,70  

Piso elevado industrial com placas em concreto celular e acabamanto formipiso 2mm 
antiderrapante, cor cinza cobalto 

m²           183,28  

Porta de divisória BP Plus Painel Cego  un           240,73  

Tabica metálica lisa para contorno de forro de gesso acartonado  un              19,11  

                        -    

CAPINTARIA E MAERCENARIA             -    

Armário formicado sb bancada padrão BB, instalado m²           456,00  

Porta 0,60 x 2,10, Padrão Biombo  un           234,48  

Porta de madeira sincol 0,70x2,10m com pintura esmalete sintético cinza claro, incluindo 
ferragens e fechadura 

 un           317,43  

Porta de madeira sincol 0,80x2,10m com pintura , incluindo ferragens e fechadura  un           300,76  

Porta de madeira sincol 0,90 x 2,10m revestida de chapa galvanizada com pintura esm cinza 
claro 

 un           326,41  

Porta de madeira sincol 0,90x2,10m com pintura , incluindo ferragens e fechadura  un           374,05  

                        -    

SERRALHERIA             -    

Base metálica para condensador de Air Split m²           182,73  

BICICLETÁRIO - Módulo de 3,5m  un        1.058,70  

Calha em chapa galvanizada # 24 desenvlovimento 33cm m              23,48  

Corrimão de aço galvanizado 1 1/4" com pintura  m              56,23  

Corrimão em aço inox  m           482,91  

Escada marinheiro instalada m           114,00  

Esquadria de alumínio natural e vidro 4mm m²           199,50  

Esquadria de alumínio anodizado m²           339,47  

Portão em grade de ferro com pintura esmalte cinza prata 2,00 x2,10m  un           756,22  

Grade de ferro com pintura esmalte cinza prata m²           186,67  



 

Guarda corpo h=1,05m e corrimão h=85cm m²           119,73  

Guarda corpo em aço inox m²           488,99  

Montantes para divisória de vidro temperado m              55,16  

Perfil de aluminio para divisória de vidro temperado m              10,42  

Perfil tipo U alumínio cor natural m              11,04  

Porta de grade de ferro com pintura esmalete sintético na cor prata m²           186,67  

Porta em chapa de aço com pintura esmalte na cor prata 0,80x2,10m  un           489,59  

Porta em chapa de aço com pintura esmalte na cor prata 1,00x2,10m  un           604,66  

Revestimento em chapa metálica p/portas m²              74,38  

                        -    

FERRAGENS             -    

Fechadura, cromada, ref.71214 linha Design Uno, tipo alavanca, Lockwell ou de mesma eq. 
Técnica 

 un              76,22  

Fechadura targeta livre-ocupado   un              81,58  

Fechadura tipo puxador com tetra-chave, acabamento cromado fosco, fab. Papaiz ou de 
mesma eq. Técnica 

 un           206,37  

Fechadura para porta de vidro temperado (conjunto)  cj           171,40  

Mola hidráulica aérea  un           107,09  

Mola hidráulica de piso DORMA B 75V  un           499,44  

Puxador tubular cromado para porta de vidro, DORMA ou de mesma eq. Técnica  un              61,19  

                        -    

VIDRAÇARIA             -    

Jateamento de vidro  m²              61,48  

Painel de vidro temperado e jateado m²           249,76  

Porta de vidro temperado de 0,90 x 2,10, incluindo trinco, elemento de fixação e puxador  un           635,38  

Vidro cristal laminado, incolor, 6mm m²              89,75  

Vidro temperado 10mm c/ferragens m²           307,66  

Porta de vidro temperado de 0,90 x 2,10, incluindo trinco, elemento de fixação de correr  un           983,94  

                        -    

PINTURA             -    

Emassamento com massa corrida á base de PVA - 2 demãos m²                4,62  

Emassamento com massa corrida acrílica - 2 demãos m²                6,94  

Pintura acrílica semi-brilho - cor azul - 2001M m²                9,44  

Pintura acrílica semi-brilho - branca gelo m²                8,49  

Pintura acrílica semi-brilho - cor cinza claro - 1276P m²                8,66  

Pintura acrílica semi-brilho - cor cinza escuro - 1284F m²                8,66  



 

Pintura acrílica semi-brilho - cor cinza médio - 1279M m²                8,66  

Tinta acrílica cor azulref. Cromática Pantone 286C m²                9,44  

Tinta acrílica cor azulref. Cromática Pantone 647C m²                9,44  

Pintura PVA, branco neve, ref.001, fosco, c/fundo preparador branco, massa PVA, Coral ou 
de mesma eq. Técnica 

m²                8,66  

Pintura automotiva sobre superfície metálica m²              16,56  

Pintura de piso cimentado na  cor amarelo/cinza claro m²              13,04  

Pintura esmalte sintético industrial - metal m²              13,50  

Pintura esmalte sintético tipo Coral ou similar com zarcão - Metal m²              20,78  

Pintura látex PVA sem emassamento 2 demãos m²                7,77  

Pintura Vaga de Deficiente m²              10,68  

Textura acrílica em parede externa com uma demão m²                7,56  

Revitalização de letreiro com pintura e limpeza m²           310,37  

                        -    

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE INFORMÁTICA             -    

Abraçadeira para eletroduto 1"  un                0,96  

Acoplamento em painel 100x100mm  un                9,45  

Adaptador de duto de piso para eletroduto 140mm x 2#1 1/4"  un                4,04  

Alicate para molde  un              89,06  

Arame galvanizado para sonda de tubulação kg                3,44  

Arandela a prova de tempo  un              35,23  

Arandela com 02 lâmpadas fluorescente compactadas duplas 2x9W, modelo D-3147, Lustres 
Projeto ou similar 

 un           123,22  

Bandeja fixa 19"x 570mm  un           124,37  

Barra chata de alumínio 7/8"x 1/8"x3m  un              93,41  

Bloco IDC 8 pares  un              27,80  

Bloco terminal interno BLI - 10 pares  un                6,72  

Cabo coaxial RG 59 U m                4,35  

Cabo coaxial RGC 6 m                3,83  

Cabo de cobre nu # 6,0 mm² m                4,03  

Cabo de cobre nu # 10,0 mm² m                6,12  

Cabo de cobre nu # 16,0 mm² m                8,31  

Cabo de cobre nu # 25,0 mm² m              11,02  

Cabo de cobre nu # 35,0 mm² m              17,26  

Cabo de cobre nu # 50,0 mm² m              21,63  

Cabo elétrico flexível # 2,5mm², 750V m                1,12  

Cabo elétrico flexível # 4 mm², 750V m                1,90  

Cabo elétrico flexível # 6 mm², 750V m                4,33  

Cabo Pirastic 450/750 V - 2,5mm² m                3,05  

Cabo Pirastic 450/750 V - 4,0mm² m                3,06  



 

Cabo Pirastic 450/750 V - 6,0mm² m                4,12  

Cabo PP 3 x 1,0mm² m                2,94  

Cabo PP 3 x 2,5mm² m                4,21  

Cabo telefônico CCI - 50 - 20 pares m                4,28  

Cabo telefônico CCI - 50 - 30 pares m              11,57  

Cabo telefônico CTP - APL - 50 pares m              16,41  

Cabo UTP 4 pares, cat. 5e m                1,89  

Caixa de alumínio 4 x 2" baixa p/piso  un              18,56  

Caixa de alumínio wetzel 30 x 30  un           149,66  

Caixa de derivação em aço, revestimento em epóxi, de acordo com as normas NBR 6235 e 
5341, tipo condulete diam. 1". (tipo C, LR, LL, T, X, E) 

 un              12,27  

Caixa de derivação em aço, revestimento em epóxi, de acordo com as normas NBR 6235 e 
5341, tipo condulete diam. 11/2". (tipo C, LR, LL, T, X, E) 

 un              21,82  

Caixa de derivação em aço, revestimento em epóxi, de acordo com as normas NBR 6235 e 
5341, tipo condulete diam. 11/4". (tipo C, LR, LL, T, X, E) 

 un              18,51  

Caixa de derivação em aço, revestimento em epóxi, de acordo com as normas NBR 6235 e 
5341, tipo condulete diam. 3/4". (tipo C, LR, LL, T, X, E) 

 un              10,83  

Caixa de distribuição de embutir para telefonia com 1 fecho de metal c/fundo de madeira 
c/fundo de chapa, com blocos e supressores de surto para linhas telefônicas, Dim. 571 x 571 
x 135 padrão telebrás 

 un           663,80  

Caixa de equipotencialização - BEP  un           311,49  

Caixa de inspeção para haste de aterramento   un           102,13  

Caixa de inspeção reforçada 300mm com tampa articulada embutida, instalar no ponto de 
conexão do cabo de descida com o aterramento  

 un           159,78  

Caixa de inspeção suspensa de PVC tel 541   un              46,06  

Caixa de passagem alvenaria 50 x 50 x 70cm, rebocada  un           171,28  

Caixa de passagem de alumínio 2x4"  un                8,16  

Caixa de passagem de embutir em chapa de aço, dim. 100 x 100 x 80 mm, ref. CEMAR CPE 10 
PP 

 un              11,75  

Caixa de passagem de embutir em chapa de aço, dim. 300 x 300 x 120 mm, ref. CEMAR CPE 
25 PP 

 un              25,79  

Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço, dim. 150 x 150 x 80 mm, ref. CEMAR CPS 
15 PP 

 un              26,95  

Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço, dim. 200 x 200 x 100 mm, ref. CEMAR CPS 
20 PP 

 un              22,55  

Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço, dim. 300 x 300 x 100 mm, ref. CEMAR CPS 
30 PP 

 un              38,16  

Caixa de passagem de sobrepor em chapa de aço, dim. 400 x 400 x 150 mm, ref. CEMAR CPS 
40 PP 

 un              43,76  



 

Caixa de passagem em alumínio, dim. 100 x 100 x 60 ref. WETZEL CP 1010-6  un              10,66  

Caixa de passagem em alumínio, dim. 150 x 150 x 100 ref. WETZEL Cp 1515-10  un              44,18  

Caixa de passagem em alumínio, dim. 300 x 300 x 120 ref. WETZEL CP 3030-12  un           135,73  

Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 30 x 30 x 30cm  un              31,70  

Caixa de passagem em alvenaria - 1/2 tijolo 50 x 50 x 50cm  un           112,44  

Caixa de passagem em liga de alumínio com tampa cega e aro de alumínio de 20 x 20cm  un              45,38  

Caixa de passagem em PVC, dim 2x4, embutida em alvenaria   un                4,35  

Caixa de passagem em PVC, dim 4x4, embutida em alvenaria   un                5,52  

Caixa de passagem para duto de piso 4 x 25 x 140mm  un              58,93  

Caixa de passagem para duto de piso 4 x 25 x 70mm + 4 x 25 x 140mm  un              58,93  

Caixa de passagem para duto de piso 4 x 25 x 70mm + 4 x 25 x 140mm  un              58,93  

Caixa de passagem para duto de piso 4 x 25 x 70mm + 4 x 25 x 210mm  un           137,17  

Caixa de passagem para duto de piso 6 x 25 x 140mm  un              58,93  

Caixa de passagem para duto de piso 8 x 25 x 140mm  un           119,90  

Caixa de passagem para duto de piso 8 x 25 x 70mm  un              51,33  

Caixa de passagem ref.: 163-107 mopa CX1  un           157,75  

Caixa de passagem ref.: 163-108 mopa CX2  un           395,93  

Caixa de passagem ref.: 163-133 mopa CX5  un           334,60  

Caixa de passagem ref.: 163-147 mopa CX3  un           475,84  

Caixa de tomada em alumínio 10 x 10 para piso elevado com duas tomadas 2P + T  un              45,76  

Caixa de tomada em alumínio 10 x 10 para piso elevado com duas tomadas RJ-45  un              54,03  

Caixa de tomada para duto de piso com suporte para tomadas lógicas e elétricas  un              79,98  

Caixa octogonal de aço com pintura eletrostática cinza 3 x 3"  un                8,39  

Caixa padrão de medição secundária para a edificação conforme padrão da CEMAR  un           630,02  

Canaleta de alumínio perfil duplo DT m              53,39  

Canaleta de alumínio perfil simples 25mm m              48,21  

Captor franklin de latão cromado, h=35cm, com 4 pontas e 1 descida, da Termotécnica  un           102,10  

Centro telefônico padrão telebrás 600x600x150mm  un           118,90  

Certificação de pontos lógicos   un              15,90  

Condulete de alumínio qualquer tipo seção 1 1/4"  un              18,64  

Condulete de alumínio qualquer tipo seção 1 1/2"  un              29,57  



 

Condulete de alumínio qualquer tipo seção 1 "  un              16,71  

Condulete de alumínio qualquer tipo seção 2 "  un              35,07  

Condulete de alumínio qualquer tipo seção 3/4 "  un              15,65  

Conector BNC 75 ohm  un                2,47  

Conector bronze p/2 cabos + haste  un              11,16  

Conector com saída para eletroduto 140 - 2x3/4"  un              17,73  

Conector com saída para eletroduto 210 - 3x3/4"  un              18,92  

Conector de pressão tipo split - bolt para cabo de 25/35/50 mm²  un                7,97  

Conector F para CATV  un                0,34  

Conector p/haste terra DN 19mm (3/4")  un                1,85  

Conector para caixa de passagem 2 x 25 x 70mm  un                9,31  

Conector parafuso fendido em liga de bronze para cabo nu 50 mm²  un                7,81  

Conector paralelo tipo X  un              28,41  

Conector terminal tipo compressão # 2,5 mm²  un                0,67  

Conector terminal tipo compressão # 35 mm²  un                1,59  

Conector terminal tipo compressão # 50 mm²  un                2,12  

Conjunto de fixação de eletroduto seção 1 1 /4"  un                5,31  

Conjunto de fixação de eletroduto seção 1"  un                4,96  

Conjunto de fixação de eletroduto seção 2"  un                4,70  

Conjunto de fixação de eletroduto seção 3/4"  un                4,88  

Conjunto de fixação para luminária 2x32W  un                6,05  

Conjunto ARSTOP até 32A  un              39,37  

Contactor Bipolar 20 A, ref. Eletromar ES 220A (automático/manual)  un              78,42  

Contactora 380/220V 20A  un           119,05  

Contactora 380/220V 25A  un           119,05  

Contactora 380/220V 50A  un           311,71  

Contactora 380/220V 63A  un           481,25  

Curva 90 para duto de piso 25 x 140mm  un              27,26  

Curva 90 para duto de piso 25 x 210mm  un              25,72  

Curva 90 para duto de piso 25 x 70mm  un              25,33  

Curva 90º roscável de PVC 1"  un                2,71  

Curva 90º roscável de PVC 3/4"  un                2,71  

Curva de aço 135 seção 1"  un                6,73  

Curva de aço galvanizado 90º para eletroduto tipo leve 1"  un                9,59  

Curva de aço galvanizado 90º para eletroduto tipo leve 1.1/2"  un              22,03  

Curva de aço galvanizado 90º para eletroduto tipo leve 1.1/4"  un                7,73  

Curva de aço galvanizado 90º para eletroduto tipo leve 2"  un              17,32  



 

Curva de aço galvanizado 90º para eletroduto tipo leve 3/4"  un                2,97  

Curva de PVC 90º rígido para eletroduto roscável 2"  un                8,51  

Curva de PVC 90º rígido para eletroduto roscável 2.1/2"  un              18,33  

Curva de PVC 90º rígido para eletroduto roscável 3"  un              22,03  

Curva de PVC 90º rígido para eletroduto roscável 4"  un              34,35  

Curva de PVC rígido soldável 2" x 90º  un                8,51  

Curva horizontal 90º, ref - DT 35100  un              27,90  

Curva horizontal 90º para eletrocalha em chapa galvanizada, dim. 100 x 100mm  un              25,05  

Curva horizontal 90º para eletrocalha em chapa galvanizada, dim. 100 x 50mm  un              26,89  

Curva horizontal dupla 90º 2 x 25 x 70mm pç              65,55  

Curva Vertical interna 90º, ref - DT 33200  un              37,83  

Curva vertical externa 90º para eletrocalha em chapa galvanizada, dim. 100 x 100mm  un              25,76  

Curva vertical externa 90º para eletrocalha em chapa galvanizada, dim. 200 x 100mm  un              54,95  

Curva vertical externa 90º para eletrocalha em chapa galvanizada, dim. 250 x 100mm  un              43,95  

Curva vertical interna 90º 25 x 140mm  un              65,55  

Curva vertical interna 90º 25 x 70mm  un              52,98  

Curva vertical interna 90º  2 x 25 x 70mm  un              65,55  

Curva vertical para canaleta perfil duplo DT  un              34,25  

Curva vertical para canaleta perfil simples  un                4,14  

Derivação final perfilado 38 mm/ eletroduto 3/4"  un                2,65  

Derivação lateral dupla perfilado 38 mm/eletroduto  3/4"  un                3,85  

Desnivel paralelo duplo 25x70+25x140mm pç              38,69  

Desnivel paralelo duplo 2x25x140mm  un                7,79  

Desnivel paralelo duplo 2x25x70mm  un                7,79  

Desnivel paralelo triplo 2x25x70+25x140mm pç              54,62  

Disjuntor 1P/10A 380V 4,5 KA Siemens   un              12,76  

Disjuntor 1P/16 A 380V 4,5 KA Siemens   un              12,48  

Disjuntor 1P/20 A 380V 4,5 KA Siemens   un              12,48  

Disjuntor 1P/25 A 380V 4,5 KA Siemens   un              12,48  

Disjuntor 1P/32 A 380V 4,5 KA Siemens   un              12,48  

Disjuntor 3P/20 A 415V 4,5 KA Siemens   un              57,67  

Disjuntor 3P/25 A 415V 4,5 KA Siemens   un              67,07  

Disjuntor 3P/32 A 415V 4,5 KA Siemens   un              67,07  

Disjuntor 3P/70 A 415V 4,5 KA Siemens   un           210,38  

Disjuntor 3P/100 A 415V 10 KA Siemens   un           331,04  

Disjuntor 3P/125 A 415V 10 KA Siemens   un           688,07  

Disjuntor Dr bipolar 25A  un           100,86  



 

Duto de alumínio duplo "C", acabamento Natural 25x73mm, ref REF - DT12200 pç              77,26  

Duto de alumínio simples 25mm m              85,01  

Duto de piso 25x140mm cor cinza m              68,31  

Duto de piso 2x25x140mm cor natural m              60,55  

Duto de piso 2x25x210mm cor natural m           100,23  

Duto de piso 2x25x70mm cor natural m              52,64  

Eletrocalha lisa em chapa galvanizada, sem virola, dim. 100 x 100mm, entreforro 50cm m              42,09  

Eletrocalha lisa em chapa galvanizada, sem virola, dim. 100 x 50mm, entreforro 50cm m              33,55  

Eletrocalha lisa em chapa galvanizada, sem virola, dim. 200 x 100mm, entreforro 50cm m              62,22  

Eletrocalha lisa em chapa galvanizada, sem virola, dim. 200 x 50mm, entreforro 50cm m              45,20  

Eletroduto de aço carbono, galvanizado, com conexões, tamanho nominal 1 1/2"  un              39,48  

Eletroduto de aço carbono, galvanizado, tamanho nominal 1 1/4"  un              34,64  

Eletroduto de aço carbono, galvanizado, com conexões, tamanho nominal 1"  un              18,54  

Eletroduto de aço carbono, galvanizado, com conexões, tamanho nominal 2"  un              54,07  

Eletroduto de aço carbono, galvanizado, com conexões, tamanho nominal 3/4"  un              14,09  

Eletroduto de aço flexível, tipo seal tube diam. 1", com conexões m                7,71  

Eletroduto de aço flexível, tipo seal tube diam. 1 1/2", com conexões m              12,65  

Eletroduto de aço flexível, tipo seal tube diam. 3/4", com conexões m                6,69  

Eletroduto de aço galvanizado tipo leve 1", com conexões, aparente m                9,60  

Eletroduto de aço galvanizado tipo leve 1.1/2", com conexões, aparente m              18,33  

Eletroduto de aço galvanizado tipo leve 1.1/4", com conexões, aparente m              18,61  

Eletroduto de aço galvanizado tipo leve 2", com conexões, aparente m              23,87  

Eletroduto de aço galvanizado tipo leve 3/4", com conexões, aparente m                8,27  

Eletroduto de PVC rígido roscável 1/2", com conexões, embutido em piso/alvenaria pç                4,49  

Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4", com conexões, embutido em piso/alvenaria pç                6,53  



 

Eletroduto de PVC rígido roscável 1", com conexões, embutido em piso/alvenaria m                5,68  

Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/4", com conexões, embutido em piso/alvenaria m              11,98  

Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/2", com conexões, embutido em piso/alvenaria m              14,60  

Eletroduto de PVC rígido roscável 2" - 3m, com conexões, ref.: tigre m              26,23  

Eletroduto de PVC rígido roscável 2", com conexões, embutido em piso/alvenaria m              28,89  

Eletroduto de PVC rígido roscável 2.1/2", com conexões, embutido em piso/alvenaria m              27,23  

Execução de solda exotérmica para cordoalhas  un              22,20  

Fechadura eletromagnética de 150Kgf completa  un           931,83  

Filtro de linha Clamper 4 tomadas  un              48,35  

Fita espiralada na cor branca m                1,92  

Fonte para câmera 12V 800A  un              25,73  

Fornecimento de Laudo de resistividade do solo e de resistência de todo sistema de SPDA  un        1.163,67  

Fornecimento e instalação de equipamento de sinalização sonora, acionamento bvanheiro 
PPNE, conforme NBR 9050/2004 

 un           346,30  

Fornecimento e instalação de espelho de PVC 4x2" com interruptor de 1 seção, ref - linha 
Lunare Fab - Prime ou tecnicamente similar 

 un              13,03  

Fornecimento e instalação de espelho de PVC 4x2" com interruptor de 2 seções, ref - linha 
Lunare Fab - Prime ou tecnicamente similar 

 un              17,07  

Fornecimento e instalação de tomda dupla 2P+T, com espelho, ref - linha Lunare Fab - Prime 
ou tecnicamente similar 

 un              24,24  

Fornecimento e instalação de tomda universal 2P+T, com espelho, ref - linha Lunare Fab - 
Prime ou tecnicamente similar 

 un              14,00  

Guia cabo 1U para Rack padrão 19"  un              19,84  

Haste de aterramento cooperweld 5/8" x 3m  un              29,44  

Interruptor 1 seção  un                9,91  

Interruptor 2 seções  un              14,41  

Interruptor 2 seções - teclas separads  un              17,52  

Interruptor 3 seções  un              22,08  

Interriptor paralelo de 1 seção  un                9,91  

Interriptor paralelo de 2 seções  un              10,70  

Interruptor simples 1 tecla conjugado com tomada 2P+T  un              10,53  

Isolador galvanizado para mastro de 1 1/2" reforçado  un              41,39  

Isolador  reforçado fixação em parede  un              11,98  



 

Isolador  reforçado fixação em tubo  un              14,14  

Jamper de continuidade 2,5mm²  un                3,98  

Jamper de continuidade 6,0mm²  un                6,79  

Junção simples eletrocalha 100x50  un                3,67  

Lâmpada fluorescente 32W, modelo SUPER 84  un              10,24  

Luminária 2x32W embutir completa  un           202,66  

Luminária a prova de tempo de parede 45º para lâmpada de 100W, sobrepor  - DR-2313-01  un              86,31  

Luminária a prova de tempo de teto para lâmpada de 100W, sobrepor  - DR-2311-01  un              85,91  

Luminária de embutir para duas lâmpadas de 18W  un           169,15  

Luminária fluorescente de sobrepor 2x32W/220V - modelo 3530 da itain  un           246,70  

Miudezas (tirantes, cantoneiras, abraçadeiras, parafusos, arruelas, etc..)  un        1.183,46  

Molde para solda exotérmica  un           153,19  

Parafuso com bucha S6  un                0,45  

Parafuso com bucha S8  un                0,45  

Patch cord 4 pares IDC - 9m - QT/Rack  un              23,23  

Patch cord fléxivel 1,0m (Amarelo/Azul)  un              23,23  

Patch cord fléxivel 1,5m (Amarelo/Azul)  un              18,80  

Patch cord fléxivel 2,0m (Amarelo/Azul)  un              23,23  

Patch cord fléxivel 3,0m (Amarelo/Azul)  un              23,23  

Patch Panel 24 portas - cat.5e  un           295,01  

Patch Panel 48 portas - cat.5e  un           352,96  

Plaqueta de acrilico para disjuntores  un                6,00  

Plaqueta de acrilico para pacth panel  un                5,05  

Plaqueta de acrílico para parch panel e estações de trabalho  un                5,05  

Plaqueta de acrílico para quadro e racks  un                7,90  

Pluque monobloco femea  un                9,41  

Pluque monobloco macho  un                9,41  

Ponto de força para condensador  un              17,64  

Ponto elétrico duplo de parede  un              31,00  

Ponto elétrico com corredor de abastecimento   un              42,00  

Ponto elétrico simples de rede suja  un              16,22  

Ponto lógico duplo de piso  un           136,53  

Ponto lógico e corredor de abastecimento  un           112,42  

Porta equipamento para 1X2P+T  un              25,73  

Porta equipamento para 2XRJ45  un              15,40  

Prensa cabo plástico de 3/8" m                2,62  

Presilha em latão 35mm²  un                4,86  

Quadro de comando 600x480x170 para instalação de contactoras e timer  un           161,66  



 

Quadro de distribuição com barramentos fase, neutro e terra com cap 48 circuitos  un           622,18  

Quadro de distribuição para 52C - 750x450x130mm - QDLF  un           573,14  

Quadro de embutir 20x20x13,5cm, padrão telefonia  un              57,89  

Quadro equipontecialização  un              77,88  

Quadro de medição trifásico - Padrão Cemar  un              81,51  

Quadro de sobrepor - dimensões de 380x320x220mm  un           289,81  

Quadro de sobrepor - dimensões de 600x600x200mm  un           372,47  

Quadro de sobrepor - dimensões de 800x500x200mm  un           400,44  

Quadro de sobrepor - dimensões de 800x600x200mm  un           469,88  

Rasgo em laje para instalação de duto de piso m³           108,69  

Reator eletrônico para 2 x lamp fluorescente 16W  un              23,37  

Reator eletrônico para 2 x lamp fluorescente 32W  un              38,26  

Regua de terminais sak 1,5mm²-2,5mm² para 15 circuitos F+N+T sendo que a fase com LED  un           554,58  

Régua p/06 tomadas   un              40,65  

Régua p/08 tomadas   un              63,56  

Relé fotoelétrico  un           126,30  

Remanejamento de luminária  un              10,37  

Remanejamento de câmera de CFTV  un              21,49  

Remanejamento de componentes de quadro de energia (disjuntores, timer e contatoras) ub           242,41  

Remanejamento de contactora  un                5,96  

Remanejamento de DG  un              52,98  

Remanejamento de disjuntor monopolar 10A a 32A  un                5,36  

Remanejamento de disjuntor tripolar 40A a 50A  un              11,66  

Remanejamento de disjuntor tripolar 63A a 90A  un              17,83  

Remanejamento de luminária 2x32W embutir completa, inclusive limpeza  un              44,28  

Remanejamneto de No- Break  un              33,12  

Remanejamneto de Patch Panel 24 portas - cat. 5e  un              13,24  

Remanejamneto de Patch Panel 48 portas - cat. 5e  un              13,24  

Remanejamneto de QT com blocos, plugues IDC e S de surtos  un              55,01  

Remanejamento de quadro de distribuição - QDLF  un           136,45  

Remanejamento de quadro de distribuição - QFRL  un           129,47  

Remanejamento de quadro de iluminação  un           105,96  

Remanejamento de rack de rede local  un           254,47  

Remanejamento de supressor de surtos 8/20/40Ks/275V  un                7,07  

Remanejamento de TAA  un           111,60  

Remanejamento de timer zelius logic, incluisive programações  un              26,49  



 

Reorganização de quadro elétrico para nova distribuição de circuitos  un           300,80  

Reorganização de rack, incluindo patch panel, guia cabo  un           300,80  

Saída de eletrocalha para eletroduto 1"  un                7,47  

Saída de eletrocalha para eletroduto 1.1/4"  un                8,46  

Saída de eletrocalha para eletroduto 3/4"  un                7,31  

Saída lateral de eletrocalha em eltroduto seção 2"  un                4,27  

Sensor de presença de pequeno alcance MPS-20  un              56,06  

Sensor de presença de pequeno alcance MPS-40  un              57,96  

Solda exotérmica  un              32,48  

Suporte de fixação para duto 25x70mm  un              14,04  

Suporte guia tupo curto h=5cm ref.: 241 da termotécnica ou similar  un              10,06  

Supressor de surto para telefone  un           102,89  

Supressor de surto VCL 275 24 kA  un              74,76  

Supressor de surto VCL 275 40 kA  un              74,76  

Supressor de surto VCL 275 8 kA  un              74,76  

Tampa em alumínio, para duto duplo, acabamento natural, ref - DT-15000  un              57,11  

Tampa terminal para duto, ref - DT 49130  un                3,53  

Tampão com saída 3/4" para piso modulado  un                3,87  

Tampão final para duto/caixa de tomada 25x140mm  un                1,48  

Tampão para tomada 2P+T - mopa  un                1,49  

Tampão para tomada RJ45 - mopa  un                1,49  

Tê vertical para duto simples de alumínio dutorec  un              33,93  

Tê horizontal para eletrocalha em chapa galvanizada, dim. 100 x 100mm  un              33,48  

Terminal de fechamento para eletrocalha em chapa galvanizada, dim 100 x 100mm  un                5,22  

Terminal de pressão em liga de bronze para cabo de cobre nu seção 25mm²  un                3,20  

Terminal de pressão para cabo de 50mm  un                3,23  

Timer Enalter TEMP II  un           178,49  

Timer LOGIC 4 saídas  un        1.498,33  

Tomada 2P+T pinos chatos ref.: 543 13 Pial  un              10,66  

Tomada 2P+T universal ref.: 543 23 Pial  un                6,82  

Tomada para TV, linha Lunare - Fab. Prime ou tecnicamente equivalente  un              12,78  

Tomada RJ45 cat. 5e  un              30,34  

Unidut reto seção 1 1/2"  un                6,30  

Unidut reto seção 1 1/4"  un                5,20  

Unidut reto seção 1"  un                4,07  

Unidut reto seção 2"  un                4,37  

Unidut reto seção 3/4"  un                3,53  

                        -    



 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA              -    

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria e pisos para tubulação m                4,48  

Anel de vedação AV90 de Deca ou similar  un              20,87  

Registro de gaveta bruto 20 mm (3/4")  un              15,69  

Registro de gaveta bruto 40 mm (1 1/2")  un              31,64  

Registro de gaveta bruto 50 mm (2")  un              57,95  

Registro de gaveta bruto 65 mm (2 1/2")  un           164,21  

Registro de gaveta com acabamento cromado 3/4"  un              33,01  

Tubo soldável de PVC, inclusive conexões 20 mm m                6,71  

Tudo soldável de PVC, inclusive conexões 25 mm m                7,05  

Tudo soldável de PVC, inclusive conexões 32 mm m                9,51  

Tudo soldável de PVC, inclusive conexões 40 mm m              12,76  

Tudo soldável de PVC, inclusive conexões 50 mm m              17,01  

Ponto de água  un              56,68  

                        -    

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO              -    

Alarme sonoro e visual incêndio cfe especificação   un           173,13  

Extintor AP - 10 L de parede   un           151,18  

Extintor CO2 - 6 Kg de parede   un           490,98  

Luminária de emergência   un              60,31  

Sinalização de extintor - piso e parede  un              16,98  

Sinalização tipo seta de fita adesiva  un              24,82  

                        -    

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS              -    

Caixa de águas pluviais com grelha   un           171,73  

Caixa de gordura em PVC diam. 300 mm  un              39,83  

Caixa de gordura pequena em alvenaria de 1/2 tijolo  un           110,60  

Caixa de inspeção (40 x 40 x 60 cm) em alvenaria de 1 tijolo  un           192,62  

Caixa sifonada de PVC rígido, 150 x 150 x 50 mm  un              27,81  

Calha com Grelha com Ferro fundido E=15 cm m              32,61  

Calha com Grelha com Ferro fundido E=20 cm m              37,50  

Calha Galvanozada 20 x 15 cm m              28,45  

Tubo p/ Esgoto série N 150 mm Tigre m              23,98  

Tubo ponta bolsa e virola de PVC esgoto reforçado 40 mm m                6,73  

Tubo ponta bolsa e virola de PVC esgoto 50 mm m                7,87  

Tubo ponta bolsa e virola de PVC esgoto 75 mm m              12,01  

Ponto de esgoto   un              34,86  

                        -    

INSTALAÇOES DE AR CONDICIONADO VENTILAÇÃO E AQUECIMENTO              -    

Instalação de Condicionador Self a ar remoto - 10 TR  un           583,34  

Instalação de Condicionador Self a ar remoto - 7,5 TR  un           431,13  



 

Instalação de Condicionador Split 60.000 BTU/h  un           216,42  

Instalação de Condicionador Split 48.000 BTU/h  un           216,42  

Instalação de Condicionador Split 36.000 BTU/h  un           197,20  

Instalação de Condicionador Split 24.000 BTU/h  un           197,19  

Instalação de Condicionador Split 18.000 BTU/h  un           197,20  

Instalação de Condicionador Split 12.000 BTU/h  un           194,37  

Fornecimento com Instalação de Exaustor Ventokit 280  un           334,04  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 10 TR m              18,40  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 7,5 TR m                9,93  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 60.000 BTU/h m                8,04  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 48.000 BTU/h m                8,04  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 36.000 BTU/h m                8,04  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 24.000 BTU/h m                7,04  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 18.000 BTU/h m                7,04  

Interligação de Comando entre Cond/Evap - 12.000 BTU/h m                7,04  

Rede Frigorígena de 7/8" m              85,25  

Rede Frigorígena de 5/8" m              67,52  

Rede Frigorígena de 1/2" m              63,78  

Rede Frigorígena de 3/8" m              59,88  

Rede Frigorígena de 1/4" m              55,89  

Isolamento de Rede Frigorígena de 7/8" m                7,07  

Isolamento de Rede Frigorígena de 5/8" m                6,72  

Isolamento de Rede Frigorígena de 3/4" m                6,54  

Isolamento de Rede Frigorígena de 1/2" m                6,54  

Isolamento de Rede Frigorígena de 1/4" m                6,01  

Gás R - 22 (freon) Kg              18,84  

Boca de Ar Completa Insuflamento 18" x 18", Fab. Trox au de mesma eq. Técnica  un           278,64  

Boca de Ar Completa Insuflamento 15" x 15", Fab. Trox au de mesma eq. Técnica  un           150,04  

Boca de Ar Completa Insuflamento 12" x 12", Fab. Trox au de mesma eq. Técnica  un           115,73  

Boca de Ar Completa Insuflamento 9" x 9", Fab. Trox au de mesma eq. Técnica  un           120,42  

Boca de Ar Retorno 18" x 18", Fab. Trox ao de mesma eq. Técnica  un           186,67  

Boca de Ar Retorno 15" x 15", Fab. Trox ao de mesma eq. Técnica  un           102,92  

Boca de Ar Retorno 12" x 12", Fab. Trox ao de mesma eq. Técnica  un              81,21  

Boca de Ar Retorno 9" x 9", Fab. Trox ao de mesma eq. Técnica  un              85,60  

Damper de sobrepressão - VSC 400 x 350 mm, Fab. Tropical ou de mesma eq. Técnica  un           106,77  

Tomada de ar externo completa de 50 x 50 cm, Trox ou de mesma eq. Técnica  un           511,73  



 

Caixa Plenum  un        2.192,01  

Rede de dutos em chapa galvanizada - # 20 Kg              16,45  

Rede de duto em chapa aço galvanizada - # 22 com fixação em laje Kg              11,56  

Rede de duto em chapa aço galvanizada - # 24 com fixação em laje Kg              13,66  

Rede de duto em chapa aço galvanizada - # 26 com fixação em laje Kg              12,04  

Isolamento térmico da rede de dutos - Isopor esp. 25 mm, Fab. Isoeste ou de mesma eq. 
Técnica 

 m²                7,58  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 60.000 BTU/h  un        7.125,00  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 48.000 BTU/h  un        6.175,00  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 36.000 BTU/h  un        4.750,00  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 24.000 BTU/h  un        3.800,00  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 18.000 BTU/h  un        3.562,50  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 12.000 BTU/h  un        3.325,00  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 9.000 BTU/h  un        3.087,50  

Equipamento de ar condicionado tipo Split 18.000 BTU/h  un        1.781,25  

                        -    

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA              -    

Acessórios Deca para  WC social   un           126,56  

Assento para sanitário linha 'Vogue Plus" ref. AP 50 17 "Deca" na cor branca  un              58,07  

Bacia com caixa acoplada DECA 6L  un           317,59  

Bacia sanitaria com caixa de descarga linha Vougue plus fef. 5117 com assento def ref. 5217  un           830,15  

Bancada de granito cinza prata  m²           270,04  

Barra de apoio para deficiente físico 90  cm cm - inox und           347,16  

Cabide cromado simples para banheiro, ref. : Moldenox  un              13,84  

Conjunto de fixação para bacia Sanitária/Lavatório  un              15,64  

Cuba de louça de embutir Ravena L37-17  un              89,03  

Cuba universal de aço inox 560 x 430 mm, ref. L 64 17  un           195,94  

Dosador de sabão líquido em aço inox  un              67,54  

Ducha manual cromada 20 mm x 1 1/2"  un              70,73  

Engate flexível cromado  un              27,46  

Espelho (lapidado e bizotado) - sanitários  m²           136,00  

Espelho lapidado 4 mm, 60 x 80 cm com 04 botões tipo Finessom  un              71,19  

Lavatório com coluna DECA completo  un           197,02  

Lavatório com coluna, linha Monte Carlo  un              99,45  

Lavatório de canto sem coluna com válvula  un           507,95  

Lavatório de louça branca sem coluna  un           180,70  

Lavatório de louça com coluna - Vogue Plus ref. L 510 17 e torneira automática decamatic 
eco ref. 1173 C 

 un           473,69  



 

Ligação flexível ref: 4606 com 40 cm p/ lavatório - Deca  un              18,46  

Mictório de descarga descontínua da Deca ou equivalente. Inclui conexões.  un           353,11  

Pia para cozinha em aço inox incluindo Válvula de Escoamento  un           164,02  

Porta papel higiênico  un              19,64  

Porta toalha de papel (toalheiro) em aço pintado  un              60,33  

Registro de gaveta com canopla 1 1/2".  un              67,16  

Registro gaveta 1" c/ acabamento cromado  un              40,58  

Registro gaveta 3/4" c/ acabamento cromado   un              47,33  

Saboneteira aço inox   un              24,98  

Sifão e válvula DECA para lavatório und           152,42  

Sifão e válvula para pia - cromado   un              62,17  

Sifão flexível metálico  un              23,49  

Suporte de apoio para lavatório  un           483,09  

Tanque de louça branco  un           192,59  

Toalheiro  un           107,73  

Torneira automática com arejador e regulador  un           247,44  

Torneira automática de mesa decamatic Eco ref. 1173 C, deca ou similar   un           180,32  

Torneira de fechamento automático modelo Decamatic de mesa, para lavatórios, ref. 1970 C  un           344,09  

Torneira de pia de cozinha com arejador dn 15/20 1157 C  un           189,14  

Torneira Decalux com sensor   un           435,35  

Torneira para tanque DECA standard 1193  un           105,65  

Válvula de descarga duo flux DECA ref. 2540  un           360,51  

Vaso sanitário com caixa acoplada Vogue Plus ref. CP 525 17, na cor branca   un           415,52  

Vaso sanitário PPNE c/ assento e acessórios AP 5217 DECA  un           901,42  

                        -    

DIVERSOS              -    

Adaptação de Guichê Acessícel  un           421,42  

Adaptação de mesa acessível - padrão BB  un           134,00  

Capacho Nomad em fibra sintética, cinza escuro, Fab. 3M ou de mesma eq. Técnica  un           262,27  

Adesivo da sala TC  un              16,74  

Adesivo de sinalização de biombo  un              16,74  

Adesivo de sinalização diversa (PGDM, CPMM, Acesso Restrito)  un              16,74  

Adesivo simbolo internacional do acesso  un              16,74  

Caixa de concreto para ar condicionado  un              69,07  

Caixa quebre o vidro  un              30,24  

Faixa adesiva de identificação com texto m              17,75  

Faixa adesiva lisa sem texto m              18,33  

Fita adesiva demarcatória de piso 3M - padrão BB m                8,93  



 

Fita de piso anti-derrapante 3M - Safety Walk m              12,01  

Fixação de terminais TAA, em base concreto  un              78,70  

Fornecimento e instalação de grafema  un           196,94  

Grafema BB 1,35m x 1,70m em MDF 6mm revestido com película cinza coolgray 2   un           409,69  

Letreiro 5810 x 820 mm padrão BB  un        4.706,64  

Lixeira metálica, fab. Metalúrgica Regina ou de mesma eq. Técnica  un              91,77  

Módulo M7 (Bandeira) com iluminação, tamanho 100%  un           760,85  

Persiana vertical de tecido cor cinza - colocada  m²           114,00  

Picograma em Braile para porta de banheiros acessíveis  un           118,92  

Placa 3.1A WC MASCULINO  un              85,78  

Placa 3.1A WC FEMENINO  un              85,78  

Placa 3.1C COPA  un              85,78  

Placa aérea direcionadora de fluxo  un           282,73  

Placa aérea informatica  un           508,35  

Sinalização interna - Placa aérea dimensão 0,28 x 0,90 m - padrão high tech  un           401,48  

Sinalização interna - Placa aérea dimensão 0,60 x 0,90 m - padrão high tech  un           769,60  

Placa Com Pictograma - Equipamentos  un              88,51  

Placa Com Pictograma - Informações  un              88,51  

Placa Com Pictograma - Uso Geral   un              88,51  

Placa de alumínio ACM com estrutura de fixação  m²           483,05  

Placa de biombo  un              52,84  

Placa de numeração 5.1 de guichê  un              95,14  

Placa de numeração 3.3 de mesa  un              58,15  

Placa de sinalização de Salas HT - 300 x 130 mm  un              92,00  

Placa metálica de sinalização de bicicletário  un           380,62  

Portico higth tech com altura de 2,30 m   un        1.874,26  

Pórtico BB porta dupla, inclui prisma, fechadura e molas de piso  un        3.725,07  

Pórtico duplo - dimensão 0,20 x 2,60 x 2,30 m, inclusive pintura automatica fornecimento e 
instalação. 

 un        1.713,72  

Pórtico simples - dimensão 0,20 x 1,50 x 2,30 m, inclusive pintura automatica fornecimento e 
instalação. 

 un        1.027,02  

Pórtico triplo - dimensão 0,20 x 3,50x 2,30 m, inclusive pintura automativa - fornecimento e 
instalação 

 un        2.044,21  

Programação visual externa, bandeira dupla face, padrão high tech -  0,88 x 0,82 m - 
fonecimento e instalação 

 un        1.756,74  

Programação visual externa, letreiro com bandeira, padrão high tech - 7,50 m - fornecimento 
e instalação 

 un        8.921,84  

Programação visual externa, letreiro sem bandeira, padrão high tech - 7,50 m - fornecimento 
e instalação 

 un        8.159,40  

Reposição de película em vinil padrão high tech - bandeira  un           363,83  



 

Reposição de película em vinil padrão high tech - letreiro 4,00 m  un           972,74  

Reposição de película em vinil padrão high tech - letreiro 5,80 m  un        1.214,79  

Reposição de película em vinil padrão high tech - letreiro 7,50 m  un        1.455,32  

Reposição de película em vinil padrão high tech - prisma  un           363,83  

Sinalização de estacionamento 50 x 70 cm, com poste - acess. 09  un           202,52  

Sinalização sanitário masc/fem., acrílico 20 x 20 cm  un           109,54  

Sinalização tátil de corrimão - anel de borracha  un              39,36  

Sinalização visual e degraus - adesivo 0,03 x 0,20 m  un              12,80  

Sinalização visual e tátil - placa em acrílico 21 x 10 cm  un           129,61  

Sinalização visual e tátil no acesso - placa em acrílico 18 x 42 cm (Botoeira)             353,20  

Totem se sinalizão interna  un           364,67  

Totem Interno -  Padrão High Tech  un        1.973,84  

Adesivo de identifição de salas  un              23,07  

Mapa tatil   un           594,62  

                        -    

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL             -    

 Limpeza diária e verificação final   m²         2,52  

Total do Orçamento com BDI incluso:   2.299.040,09 
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DANIEL FONSECA MELO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 
 


