
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: 

Local: IFBA – Campus Porto Seguro
Ref. Preço:

SINAPI 03/2022
Contratada: ORSE 03/2022
Solicitante: Dietoria IFBA - Campus Porto Seguro

Estagiário Resp.: BDI 25,22%
Revisado por: Cidinei Campos

Data: 28/06/22 VALOR TOTAL 509.619,55

ITEM CÓD. SINAPI SERVIÇOS UN

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 65.711,97
1.1 Comp. IFBA Mobilização e desmobilização un. 1,00 521,96 653,60 653,60

1.2 Comp. IFBA Taxas e emolumentos un. 1,00 473,39 592,78 592,78

1.3 98459 Tapume com telha metálica m² 114,90 138,98 174,03 19.996,13

1.4 98524 Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada m² 172,33 2,65 3,32 571,85

1.5 93208 Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras m² 12,00 1.028,70 1.288,14 15.457,66

1.6 93212 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário m² 15,00 1.084,17 1.357,60 20.363,97

1.7 00051/ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 3,60 371,56 465,27 1.674,96

1.8 99059 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações m 57,50 59,64 74,68 4.294,17

1.9 97625 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento m³ 3,62 58,10 72,75 263,24

1.10 97626 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento m³ 0,46 517,96 648,59 299,65

1.11 1600436/SICRO Demolição de concreto simples m³ 2,72 352,16 440,97 1.199,45

1.12 98530 Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m. unid 1,00 102,11 127,86 127,86

1.13 03242/ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 unid 1,00 173,02 216,66 216,66

0,00 0,00 0,00

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 6.573,78
2.1 100575 Regularização de superfícies com motoniveladora. m² 382,94 0,12 0,15 57,54

2.2 100577 Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. m² 376,55 1,15 1,44 542,24

2.3 Comp. IFBA Aterro manual de áreas, com aquisição de material, com espalhamento e compactação m³ 23,97 114,93 143,92 3.449,35

2.4 97914 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada dmt até 30 km m³xkm 719,03 2,68 3,36 2.412,97

2.5 Comp. IFBA Carga mecanizada em caminhão basculante m³ 23,97 3,72 4,66 111,67

0,00 0,00 0,00

3 MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 471,31

3.1 100981 m³ 4,22 8,87 11,11 46,83

3.2 97914 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ , em via urbana pavimentada dmt até 30 km m³xkm 126,49 2,68 3,36 424,48

0,00 0,00 0,00

4 INFRAESTRUTURA 44.840,66
4.1 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas) m³ 50,04 85,24 106,74 5.341,15

4.2 96995 Reaterro manual apiloado com soquete m³ 40,07 43,72 54,75 2.193,68

4.3 94974 Concreto magro p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ áeia média/brita 1) – preparo manual m³ 1,02 416,43 521,45 531,88

4.4 94972 m³ 9,61 480,85 602,12 5.786,38

4.5 02487/ORSE Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m m³ 9,61 47,61 59,62 572,92

4.6 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas m³ 9,61 258,32 323,47 3.108,53

4.7 96529 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização m² 13,36 376,65 471,64 6.301,13

4.8 96530 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização m² 69,87 216,32 270,88 18.926,10

4.9 96544 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm kg 7,10 16,64 20,84 147,94

4.10 96546 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10,0 mm kg 90,79 13,64 17,08 1.550,69
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Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica 
(caçamba de 0,80 m³/ 111 hp) e descarga livre

concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia m3 média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_05/2021



4.11 96547 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm kg 26,43 11,49 14,39 380,27

0,00 0,00 0,00

5 SUPERESTRUTURA 130.500,95

5.1 94972 m³ 30,81 480,85 602,12 18.551,33

5.2 02487/ORSE Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m m³ 30,81 47,61 59,62 1.836,81

5.3 103670 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas m³ 30,81 258,32 323,47 9.966,06

5.4 92415 m² 44,02 131,56 164,74 7.251,83

5.5 92452 m² 121,29 153,60 192,34 23.328,67

5.6 92510 m² 232,00 64,40 80,64 18.708,87

5.7 92775 kg 179,00 18,17 22,75 4.072,69

5.8 92776 kg 132,00 16,72 20,94 2.763,66

5.9 92777 kg 133,00 15,38 19,26 2.561,43

5.10 92778 kg 392,00 13,57 16,99 6.661,00

5.11 92779 kg 161,00 11,34 14,20 2.286,19

5.12 92780 kg 288,00 10,61 13,29 3.826,32

5.13 92785 kg 851,00 14,99 18,77 15.973,68

5.14 92786 kg 539,00 14,05 17,59 9.482,85

5.15 92787 kg 206,00 12,52 15,68 3.229,57

0,00 0,00 0,00

6 ALVENARIA / VERGA E CONTRAVERGA 14.217,22

6.1 103357 172,45 51,26 64,19 11.069,18

6.2 93202 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço m 31,24 24,64 30,85 963,89

6.3 93196 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento m 4,20 99,52 124,62 523,40

6.4 93197 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento m 5,50 111,96 140,20 771,08

6.5 93187 Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão m 2,20 117,28 146,86 323,09

6.6 93188 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão m 4,70 96,27 120,55 566,58

0,00 0,00 0,00

7 COBERTURA 23.421,61

7.1 92543 m² 83,87 28,20 35,31 2.961,62

7.2 100384 m² 83,87 31,69 39,68 3.328,15

7.3 94207 m² 83,87 53,01 66,38 5.567,22

7.4 100327 Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado número 26, corte de 33 cm, incluso içamento m 20,00 66,62 83,42 1.668,43

7.5 100435 Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical, exceto contrarrufo m 37,20 68,41 85,66 3.186,66

7.6 94229 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical m 18,60 197,61 247,45 4.602,52

7.7 89580 Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. m 9,00 94,89 118,82 1.069,39

7.8 89590 un. 4,00 140,27 175,65 702,58

7.9 07752/ORSE Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, dn=150mm un. 4,00 66,89 83,76 335,04

concreto fck = 25 MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia m3 média/ brita 1) - preparo mecânico 
com betoneira 600 l. af_05/2021

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa 
de madeira compensada resinada 2 utilizações (já inclui a fabricação de forma)

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira 
resinada, 2 utilizações (já inclui a fabricação de forma)

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 
resinada, 2 utilizações (já inclui a fabricação de forma)

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 
sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 8,0 mm

Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 10,0 mm

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa 
de assentamento com preparo manual

 m²

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, 
metálica, plástica ou termoacústica. incluso transporte vertical

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha 
ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício institucional térreo, incluso transporte vertical

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado 
com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento

Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica , fornecido e instalado em condutores 
verticais de águas pluviais



0,00 0,00 0,00

8 ESQUADRIAS 39.524,20
8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.1.1 90849 un. 1,00 907,68 1.136,60 1.136,60

8.1.2 90788 un. 1,00 754,13 944,32 944,32

8.1.3 08204/ORSE Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02 un. 1,00 1.232,98 1.543,94 1.543,94

8.2 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
8.2.1 102179 Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u (J1 e J3) m² 4,84 354,36 443,73 2.147,65

8.2.2 102180 Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u (J2) m² 6,15 405,80 508,14 3.125,08

8.3 ESQUADRIAS METÁLICAS

8.3.1 08703/ORSE m² 28,64 821,91 1.029,20 29.476,16

8.4 FECHADURAS E ACESSÓRIOS
8.4.1 04663/ORSE Conjunto de trinco e contra trinco, sem miolo, ref.AL 335, p/ esquadria de vidro temperado (ou similar) un. 4,00 110,09 137,85 551,42

8.4.2 03736/ORSE Fechadura para porta de correr, bico de papagaio un. 1,00 266,37 333,55 333,55

8.4.3 91305 un. 1,00 106,47 133,32 133,32

8.4.4 91304 un. 1,00 105,54 132,16 132,16

0,00 0,00 0,00

9 REVESTIMENTO 45.307,16

9.1 87879 m² 96,16 4,04 5,06 486,46

9.2 87529 m² 57,89 36,52 45,73 2.647,33

9.3 87531 m² 38,27 35,30 44,20 1.691,64

9.4 87266 m² 38,27 64,74 81,07 3.102,45

9.5 87882 m² 96,04 6,00 7,51 721,57

9.6 90406 m² 96,04 46,64 58,40 5.608,99

9.7 87905 m² 267,61 8,38 10,49 2.808,15

9.8 87775 m² 267,61 55,04 68,92 18.443,97

9.9 87894 m² 104,36 6,39 8,00 835,04

9.10 87792 m² 188,83 37,90 47,46 8.961,57

0,00 0,00 0,00

10 PINTURA 18.678,23
10.1 88485 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão m² 306,57 2,46 3,08 944,36

10.2 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão m² 96,04 2,86 3,58 343,95

10.3 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos m² 306,57 14,54 18,21 5.581,72

10.4 88496 Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos m² 96,04 26,31 32,95 3.164,07

10.5 88489 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos m² 306,57 13,79 17,27 5.293,80

10.6 88488 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos m² 96,04 15,64 19,58 1.880,89

10.7 102203 Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 1 demão m² 13,44 8,96 11,22 150,79

10.8 102197 Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira m² 25,00 21,57 27,01 675,25

10.9 102219 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado e m madeira, 2 demãos m² 25,00 14,60 18,28 457,05

kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação

kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 60x210cm, exclusive 
fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação

Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm (todos os 
portões da portaria)

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - 
fornecimento e instalação

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 
com preparo em betoneira 400 l

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 
20mm , com execução de taliscas. 

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas 
em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014

Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) 
com preparo em betoneira 400l.

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de 
pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada 
manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm

Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de 
pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada 
manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm



10.10 102501 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual m² 7,00 21,26 26,62 186,35

0,00 0,00 0,00

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 15.225,38

11.1 98562 m² 120,36 40,89 51,20 6.162,73

11.2 98546 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. m² 77,43 93,47 117,04 9.062,65

0,00 0,00 0,00

12 PAVIMENTAÇÃO 16.201,46

12.1 87692 m² 21,51 50,82 63,64 1.368,83

12.2 87248 m² 21,51 47,25 59,17 1.272,67

12.3 93679 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. m² 31,00 74,01 92,68 2.872,93

12.4 96390 m³ 7,77 85,43 106,98 831,33

12.5 94990 m³ 5,90 771,70 966,32 5.701,30

12.6 94277 m 34,00 34,48 43,18 1.467,98

12.7 94278 m 56,00 38,31 47,97 2.686,42

0,00 0,00 0,00

13 ARREMATES 3.685,23

13.1 101965 m 7,80 92,63 115,99 904,73

13.2 98689 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. m 2,30 81,57 102,14 234,93

13.3 12290/ORSE un. 1,00 900,48 1.127,58 1.127,58

13.4 12263/ORSE un. 1,00 1.132,40 1.417,99 1.417,99

0,00 0,00 0,00

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.920,01

14.1 91926 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação
M

300,00 4,12 5,16 1.547,72

14.2 92982 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação M 190,00 17,83 22,33 4.242,08

14.3 96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação UN 3,00 96,65 121,03 363,08

14.4 10907/ORSE
UN

6,00 7,78 9,74 58,45

14.5 02796/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m UN 3,00 379,56 475,29 1.425,86

14.6 98111 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m UN 3,00 45,72 57,25 171,75

14.7 91845
M

100,00 7,58 9,49 949,17

14.8 97668
M

100,00 12,59 15,77 1.576,52

14.9 91849 Eletroduto flexível liso, pead, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação
M

100,00 8,11 10,16 1.015,53

14.10 Comp. IFBA Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac – fornecimento e instalação UN 6,00 145,57 182,29 1.093,72

14.11 Comp. IFBA
UN

2,00 115,16 144,20 288,40

14.12 Comp. IFBA Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 63a - fornecimento e instalação UN 2,00 91,50 114,58 229,16

14.13 93654 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação UN 5,00 11,76 14,73 73,63

14.14 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação UN 15,00 9,66 12,10 181,44

Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo 
impermeabilizante, e = 2 cm

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não 
aderido, acabamento não reforçado, espessura 5cm

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em 
ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo (predominantemente arenoso) com 
cimento (teor de 4%) - exclusive solo, escavação, carga e transporte (VIA).

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de 
empreendimentos. af_06/2016 (praça, estacionamento e via)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 
80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de 
empreendimentos. af_06/2016 (praça, estacionamento e via)

Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com 
aditivo.

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, 
sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão 
cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "u" e porcas de aço 
galv.ref:tel-583 ou similar - fornecimento e instalação

Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação

Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 
fornecimento e instalação

Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 275 v, corrente maxima de *45* ka (tipo ac) – fornecimento e 
instalação



14.15 101875
UN

1,00 513,59 643,12 643,12

14.16 12222/ORSE
UN

1,00 125,72 157,43 157,43

14.17 00623/ORSE
UN

3,00 137,18 171,78 515,33

14.18 12870/ORSE
UN

4,00 61,62 77,16 308,64

14.19 Comp. IFBA Luminaria retangular, led de 20 w, 2500lm, irc>70, temperatura de cor correlata > 5000k, ip66 UN 4,00 72,46 90,73 362,93

14.20 13176/ORSE Luminária sobrepor quadrada led 24w*, 6500k g- light ou similar UN 4,00 92,70 116,08 464,32

14.21 97608
UN

2,00 154,15 193,03 386,05

14.22 03825/ORSE Motor elétrico trifásico, baixa rotação, 1cv UN 1,00 375,08 469,68 469,68

14.23 92000 Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação UN 6,00 23,57 29,51 177,09

14.24 91997 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação UN 9,00 28,57 35,78 321,98

14.25 91992 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação UN 1,00 34,98 43,80 43,80

14.26 92023
UN

2,00 39,65 49,65 99,30

14.27 91967 Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação UN 4,00 48,20 60,36 241,42

14.28 92027
UN

2,00 52,58 65,84 131,68

14.29 91953 Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação UN 3,00 22,33 27,96 83,88

14.30 91939 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação UN 1,00 25,15 31,49 31,49

14.31 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação UN 12,00 13,26 16,60 199,25

14.32 91941 Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação UN 6,00 8,80 11,02 66,12

0,00 0,00 0,00

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 15.253,09
15.1 REDE DE ÁGUA FRIA 0,00

15.1.1 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. m³ 5,58 72,11 90,30 503,85

15.1.2 96995 reaterro manual apiloado com soquete m³ 3,91 43,72 54,75 213,84

15.1.3 90444 rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm m 3,00 27,70 34,69 104,06

15.1.4 90468 chumbamento linear em contrapiso para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm m 3,00 5,53 6,92 20,77

15.1.5 90443 rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm m 10,00 12,14 15,20 152,02

15.1.6 90466 chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm m 10,00 12,35 15,46 154,65

15.1.7 89401 tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação m 73,80 8,00 10,02 739,30

15.1.8 89356 tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água- fornecimento e instalação m 6,12 20,74 25,97 158,94

15.1.9 89403 tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação m 7,68 16,87 21,12 162,24

15.1.10 89404 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação un. 4,00 4,81 6,02 24,09

15.1.11 89408 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação un. 3,00 5,83 7,30 21,90

15.1.12 89413 joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação un. 3,00 8,74 10,94 32,83

15.1.13 89405 joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação un. 1,00 5,26 6,59 6,59

15.1.14 90373 un. 4,00 15,18 19,01 76,03

15.1.15 01143/ORSE joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm un. 2,00 9,63 12,06 24,12

15.1.16 89438 te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. un. 1,00 6,88 8,62 8,62

15.1.17 89443 te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. un. 1,00 13,56 16,98 16,98

15.1.18 89442 un. 2,00 10,88 13,62 27,25

15.1.19 01072/ORSE bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm un. 2,00 5,25 6,57 13,15

15.1.20 01079/ORSE bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm un. 2,00 11,82 14,80 29,60

15.1.21 94495 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação un. 3,00 59,02 73,90 221,71

15.1.22 89352 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação un. 1,00 34,72 43,48 43,48

15.1.23 94792 registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação un. 2,00 110,64 138,54 277,09

15.1.24 89984 registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação un. 1,00 81,99 102,67 102,67

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 
disjuntores din 100a - fornecimento e instalação

Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão din, 
exclusive disjuntores

Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, tecnolux ou similar (150w, 12000lm, irc>70, temperatura de cor 
correlata > 5000k, ip66)

Refletor tr led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30w, bivolt, temp.cor 3000k/6000k, ip-65, da 
taschibra ou similar

Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - 
fornecimento e instalação

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação

Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação

joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação

tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação.



15.1.25 86886 engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. a un. 1,00 40,35 50,53 50,53

15.1.26 Comp. IFBA caixa d’água de polietileno 250l un. 1,00 208,20 260,71 260,71

15.1.27 94704 un. 1,00 25,81 32,32 32,32

15.1.28 94783 un. 3,00 19,79 24,78 74,34

15.1.29 89376 un. 1,00 5,44 6,81 6,81

15.1.30 89391 un. 3,00 8,85 11,08 33,25

15.1.31 89385 un. 1,00 7,42 9,29 9,29

15.1.32 89434 un. 3,00 11,21 14,04 42,11

15.1.33 94795 torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação un. 1,00 34,12 42,73 42,73

15.2 REDE DE ESGOTO 0,00 0,00 0,00

15.2.1 93358 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. m³ 16,11 72,11 90,30 1.454,67

15.2.2 96995 reaterro manual apiloado com soquete m³ 15,76 43,72 54,75 862,80

15.2.3 90443 rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm m 2,00 12,14 15,20 30,40

15.2.4 90466 chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm m 2,00 12,35 15,46 30,93

15.2.5 89711 m 7,95 19,06 23,87 189,74

15.2.6 89712 m 5,80 28,85 36,13 209,53

15.2.7 89714 m 55,00 55,92 70,02 3.851,27

15.2.8 89728 un. 2,00 10,89 13,64 27,27

15.2.9 89726 un. 1,00 7,22 9,04 9,04

15.2.10 Comp. IFBA joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 40mm x 1 1/2" un. 2,00 11,28 14,12 28,24

15.2.11 89731 un. 2,00 10,87 13,61 27,22

15.2.12 89744 un. 1,00 24,75 30,99 30,99

15.2.13 Comp. IFBA un. 1,00 40,39 50,57 50,57

15.2.14 89784 un. 1,00 20,28 25,39 25,39

15.2.15 01594/ORSE terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm un. 1,00 11,67 14,61 14,61

15.2.16 89709 un. 2,00 13,61 17,04 34,08

15.2.17 89707 un. 1,00 35,36 44,28 44,28

15.2.18 11334/ORSE caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m un. 1,00 564,95 707,43 707,43

15.2.19 04883/ORSE caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m un. 4,00 564,95 707,43 2.829,72

15.3 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,00 0,00

15.3.1 86932 vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio. un. 1,00 451,80 565,74 565,74

15.3.2 100860 chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação un. 1,00 86,28 108,04 108,04

15.3.3 100849 assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao un. 1,00 39,51 49,47 49,47

15.3.4 95543 porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação un. 1,00 43,38 54,32 54,32

15.3.5 95544 papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação un. 1,00 30,00 37,57 37,57

15.3.6 12208/ORSE un. 1,00 110,78 138,72 138,72

15.3.7 95545 saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação un. 1,00 29,49 36,93 36,93

adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 ,instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatóriode fibra/fibrocimento fornecimento e instalação

adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 20 mm x 1/2, instalado em reservação de água de 
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação.

adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação

adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32m m x 1, instalado em ramal ou sub-ramal de 
água - fornecimento e instalação

luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 
e instalação

luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 32mm x 1, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento 
e instalação

tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário

tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário

tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário

curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário

joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário

joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário.

joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta e lástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário

junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitári

ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário.

caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida einstalada em ramal de descarga ou em 
ramal de esgoto sanitário.

porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico abs branco, com visor 
frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em plástico abs cinza.



15.3.8 95542 porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação un. 1,00 25,16 31,51 31,51

15.3.9 95547 saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação un. 1,00 67,67 84,74 84,74

0,00 0,00 0,00

16 INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E CFTV 758,85
16.1 07138/ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 50,00 11,08 13,87 693,72

16.2 98307 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação un 1,00 38,75 48,52 48,52

16.3 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação un 1,00 13,26 16,60 16,60

0,00 0,00 0,00

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 592,45
17.1 101905 Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l classe a - fornecimento e instalação un. 1,00 222,19 278,23 278,23

17.2 101909 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação un. 1,00 250,94 314,23 314,23

0,00 0,00 0,00

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 180,91
18.1 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 21,51 1,76 2,20 47,41

18.2 99806 Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido m² 122,74 0,72 0,90 110,66

18.3 99820 Limpeza de janela inteiramente de vidro m² 10,99 1,66 2,08 22,84

0,00 0,00 0,00

19 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 50.555,07
19.1 Comp. IFBA Gerenciamento e administração de obra mês 4,00 10.093,25 12.638,77 50.555,07

0,00 0,00 0,00

TOTAL 509.619,55


