
Disciplina Item Descrição do Material Qnt Und
Preliminar 01.01 Placa de obra 1 und
Preliminar 01.02 Tapume com compensado de madeira 53,75 m2

Estrutura 02.01
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de 
paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira

3,65 m2

Estrutura 02.02 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm 21 kgf

Estrutura 02.03 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm 51 kgf

Estrutura 02.04
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

111 kgf

Estrutura 02.05
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

13 kgf

Estrutura 02.06
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

68 kgf

Estrutura 02.07
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

18 kgf

Estrutura 02.08
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

31,99 kgf

Estrutura 02.09 Barra roscada 5/8"" x 1 metro 4 m

Estrutura 02.10 Concreto armado para pilar, viga e laje fck= 25mpa 3,01 m3

Estrutura 02.11 Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. Enchimento em eps h=12cm 10,83 m2

Estrutura 02.12 Concreto armado para sapatas, pilaretes cintas fck=25 mpa 1,72 m3

Estrutura 02.13 Embasamento com pedra marroada 2,92 m3

Estrutura 02.14 Chapa de aço astm-a36 49,03 kgf

Estrutura 02.15 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm 0,29 m3

Estrutura 02.16 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm 151,33 m2

Estrutura 02.17 Pintura epóxi em superfícies de aço carbono, duas (2) demãos 12 m2

Estrutura 02.18
Armadura de tela de aço ca-60 b soldada tipo q138 (diâmetro do fio: 4,20 mm / dimensões da trama: 100 x 100 mm 
/ tipo da malha: quadrangular )

45,83 kgf

Estrutura 02.19 Fornecimento e instalação de Tela soldada telcon Q-75, ou Similar malha 15x15 cm, d=3.8 mm (Peso = 1.21 kg/m2) 20,42 m2

Estrutura 02.20 Perfil W 250 x 44,8 6m 1 und

Estrutura 02.21 Perfil W 460 x 60,0 12m 1 und

Estrutura 02.22 Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco 13,95 m2

Alvenaria 03.01 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm 61,16 m2
Alvenaria 03.02 Alvenaria de vedação de tijolo cerâmico maciço comum 5 x 10 x 20 cm (l x a x c) 14 m2
Alvenaria 03.03 Contra-verga com 0,90m de comprimento 2 und
Alvenaria 03.04 Contra-verga com 1,10m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.05 Contra-verga com 1,40m de comprimento 4 und
Alvenaria 03.06 Contra-verga com 1,90m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.07 Contra-verga com 2,30m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.08 Contra-verga com 2,40m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.09 Parede de módulos de blocos de concreto para jardim vertical de 19x38cm 44,09 m2
Alvenaria 03.10 Verga com 0,90m de comprimento 2 und
Alvenaria 03.11 Verga com 1,00m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.12 Verga com 1,10m de comprimento 2 und
Alvenaria 03.13 Verga com 1,30m de comprimento 4 und
Alvenaria 03.14 Verga com 1,40m de comprimento 5 und
Alvenaria 03.15 Verga com 1,90m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.16 Verga com 2,20m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.17 Verga com 2,30m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.18 Verga com 2,40m de comprimento 1 und
Alvenaria 03.19 Verga com 3,00m de comprimento 12x25 com 2 barras de 10.0 e 2 de 12.5mm 1 und
Alvenaria 03.20 Verga com 4,25m de comprimento 12x35 com 2 barras 6.3 e 2 de 8.0mm 1 und
Hidráulica 04.01 Adaptador caixa d'água com registro, dn25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 3 und
Hidráulica 04.02 Adaptador caixa d'água com registro, dn50mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
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Hidráulica 04.03 Adaptador soldável com anel para caixa d'água, dn20mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und
Hidráulica 04.04 Adaptador soldável com anel para caixa d'água, dn25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 3 und
Hidráulica 04.05 Adaptador soldável curto com bolsa e rosca, dn25x3/4'', PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 12 und
Hidráulica 04.06 Base para registro de gaveta, água fria, ø3/4" 5 und
Hidráulica 04.07 Bases para registro de pressão, ø3/4" 1 und
Hidráulica 04.08 Bucha de redução curta, dn32x25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und
Hidráulica 04.09 Bucha de redução curta, dn32x25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.10 Bucha de redução curta, dn40x32mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.11 Bucha de redução curta, dn50x40mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.12 Caixa de brita em alvenaria com tampa de concreto, 180x60cm 1 und
Hidráulica 04.13 Caixa de brita em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm 2 und
Hidráulica 04.14 Caixa de gordura, em pvc, dn100mm, capacidade 18 litros, conforme NBR 8160 1 und
Hidráulica 04.15 Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto, 60x60cm 4 und

Hidráulica 04.16 Caixa de proteção para hidrômetro, fornecido completo, com hidrômetro, conexões e registro, dn 25mm 1 und

Hidráulica 04.17 Caixa sifonada montada com grelha e porta grelha quadrados brancos 100x100x50mm, 3 entradas, esgoto 4 und

Hidráulica 04.18 Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações 55 m

Hidráulica 04.19 Coluna de ventilação com fixação em parede, diamentro 75mm 4 m
Hidráulica 04.20 Coluna para calha de PVC com fixação em parede, diametro 75mm 8 m
Hidráulica 04.21 Joelho 45°, dn100mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 2 und
Hidráulica 04.22 Joelho 45°, dn20mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.23 Joelho 45°, dn25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 10 und
Hidráulica 04.24 Joelho 45°, dn32mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.25 Joelho 45°, dn40mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 5 und
Hidráulica 04.26 Joelho 45°, dn40mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.27 Joelho 45°, dn50mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 4 und
Hidráulica 04.28 Joelho 45°, dn75mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 8 und
Hidráulica 04.29 Joelho 90° com anel, dn40mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 5 und
Hidráulica 04.30 Joelho 90° com anel, dn50mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 1 und
Hidráulica 04.31 Joelho 90° com bucha de latão, dn20x1/2'', linha PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 3 und
Hidráulica 04.32 Joelho 90° com bucha de latão, dn25x1/2'', linha PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 11 und
Hidráulica 04.33 Joelho 90°, dn100mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 2 und
Hidráulica 04.34 Joelho 90°, dn20mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 54 und
Hidráulica 04.35 Joelho 90°, dn25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 20 und
Hidráulica 04.36 Joelho 90°, dn32mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und
Hidráulica 04.37 Joelho 90°, dn40mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 5 und
Hidráulica 04.38 Joelho 90°, dn50mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 8 und
Hidráulica 04.39 Joelho 90°, dn50mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und
Hidráulica 04.40 Joelho 90°, dn75mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 9 und
Hidráulica 04.41 Junção 45° de redução, dn100x50mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 4 und
Hidráulica 04.42 Junção 45°, dn75x75mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 1 und
Hidráulica 04.43 Luva simples, dn100mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 10 und
Hidráulica 04.44 Luva simples, dn50mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 17 und
Hidráulica 04.45 Luva simples, dn75mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 20 und

Hidráulica 04.46 Luva soldável com bucha de latão, dn25x3/4'', na cor azul, linha PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und

Hidráulica 04.47 Ralo seco montado com grelha e porta grelha quadrados 100x100x40mm, esgoto 1 und

Hidráulica 04.48
Redução excêntrica, dn75x50mm, de PVC rígido branco série normal para esgoto e água pluvial, conforme NBR 
5688

2 und

Hidráulica 04.49 Registro esfera vs compacto soldável 20mm 1 und
Hidráulica 04.50 Tê 90°, dn100x100mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 2 und
Hidráulica 04.51 Tê 90°, dn50x50mm, de PVC rígido branco série normal, conforme NBR 5688 5 und
Hidráulica 04.52 Tê de redução, dn32x25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und

Hidráulica 04.53 Tê soldável 90° com bucha de latão central, dn25x1/2'', linha PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und

Hidráulica 04.54 Tê, dn20mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 5 und
Hidráulica 04.55 Tê, dn25mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 9 und
Hidráulica 04.56 Tê, dn32mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 1 und
Hidráulica 04.57 Tê, dn50mm, PVC marrom soldável, conforme NBR 5648 2 und
Hidráulica 04.58 Torneira bóia ø1/2" 1 und
Hidráulica 04.59 Torneira de jardim 3 und
Hidráulica 04.60 Tubo de PVC rígido branco, conforme nbr5688, linha série normal 100mm 54,29 m
Hidráulica 04.61 Tubo de PVC rígido branco, conforme nbr5688, linha série normal 40mm 8,8 m
Hidráulica 04.62 Tubo de PVC rígido branco, conforme nbr5688, linha série normal 50mm 19,15 m
Hidráulica 04.63 Tubo de PVC rígido branco, conforme nbr5688, linha série normal 75mm 19,5 m



Hidráulica 04.64 Tubo de PVC rígido soldável marrom, conforme NBR 5648 20mm 96,92 m
Hidráulica 04.65 Tubo de PVC rígido soldável marrom, conforme NBR 5648 25mm 43,21 m
Hidráulica 04.66 Tubo de PVC rígido soldável marrom, conforme NBR 5648 32mm 18,55 m
Hidráulica 04.67 Tubo de PVC rígido soldável marrom, conforme NBR 5648 40mm 4,09 m
Hidráulica 04.68 Tubo de PVC rígido soldável marrom, conforme NBR 5648 50mm 4,69 m
Elétrica 05.01 Abraçadeira de PVC tipo U DN 1", incluso bucha 8mm e parafuso 50 und
Elétrica 05.02 Abraçadeira de PVC tipo U DN 3/4", incluso bucha 8mm e parafuso 100 und
Elétrica 05.03 Ar condicionado split de parede 36mil BTU (unidade interna e externa) 1 und
Elétrica 05.04 Ar condicionado split de parede 7mil BTU (unidade interna e externa) 1 und
Elétrica 05.05 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais 1300 m
Elétrica 05.06 Cabo de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais 100 m
Elétrica 05.07 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais 1500 m
Elétrica 05.08 Cabo de cobre nu 16mm2 30 m
Elétrica 05.09 Cabo flexivel pp preto 3x4mm 30 m
Elétrica 05.10 Cabo solar preto 4 mm² 30 m
Elétrica 05.11 Cabo solar vermelho 4 mm² 30 m

Elétrica 05.12 Caixa de inspeção para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm 6 und

Elétrica 05.13 Caixa de luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 163 und
Elétrica 05.14 Caixa de piso baixa 4x2 em alumínio, 3/4'' 1 und
Elétrica 05.15 Caixa de piso baixa 4x4 em alumínio, 3/4'' 17 und
Elétrica 05.16 Caixa octogonal 4''x4'' com fundo móvel, em PVC na cor amarela para eletroduto corrugado 118 und
Elétrica 05.17 Conector ca para cabo pp - plug fêmea 2 und
Elétrica 05.18 Conector para haste de aterramento 5/8" cabo 16mm2 6 und
Elétrica 05.19 Conector terminal para cabo 1,5mm2 4 und
Elétrica 05.20 Conector terminal para cabo 16mm2 12 und
Elétrica 05.21 Conector terminal para cabo 2,5mm2 57 und
Elétrica 05.22 Conjunto montado de 1 tomada 2p+t, 10a, posto horizontal, 4''x2'' 15 und
Elétrica 05.23 Conjunto montado de 1 tomada 2p+t, 20a, posto horizontal, vermelha, 4''x2'' 3 und
Elétrica 05.24 Conjunto montado de 1 tomada de piso 2p+t, 20a, com tampa tipo unha, 4''x2'' 1 und
Elétrica 05.25 Conjunto montado de 2 interruptores simples + 1 tomada 2p+t, 10a, 4''x2'' 3 und
Elétrica 05.26 Conjunto montado de 2 tomadas 2p+t, 10a + 1 interruptor paralelo, postos horizontais, 4''x2'' 1 und
Elétrica 05.27 Conjunto montado de 2 tomadas 2p+t, 10a + 1 interruptor simples, postos horizontais, 4''x2'' 1 und
Elétrica 05.28 Conjunto montado de 2 tomadas 2p+t, 10a, postos horizontais, 4''x2'' 61 und
Elétrica 05.29 Conjunto montado de 2 tomadas de piso 2p+t, 10a, com tampa tipo unha dupla, 4''x4'' 17 und
Elétrica 05.30 Conjunto montado de 3 tomadas 2p+t, 10a, posto horizontal, 4''x2'' 18 und
Elétrica 05.31 Conjunto montado de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' 1 und
Elétrica 05.32 Conjunto montado de interruptor com 1 tecla simples e 2 teclas paralelo, 4''x2'' 2 und
Elétrica 05.33 Conjunto montado de interruptor com 1 teclas simples, 4''x2'' 4 und
Elétrica 05.34 Conjunto montado de interruptor com 2 teclas paralelo, 4''x2'' 3 und
Elétrica 05.35 Conjunto montado de interruptor com 2 teclas simples e 1 tecla paralelo, 4''x2'' 1 und
Elétrica 05.36 Conjunto montado de interruptor com 2 teclas simples, 4''x2'' 5 und
Elétrica 05.37 Conjunto montado de interruptor com 3 teclas paralelo, 4''x2'' 1 und
Elétrica 05.38 Conjunto montado de interruptor com 3 teclas simples, 4''x2'' 1 und

Elétrica 05.39
Curva 45° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, DN ø1''(32mm), rosca bsp, conforme eb-744(nbr 
6150) e NBR 5410

7 und

Elétrica 05.40
Curva 45° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, DN ø1/2''(20mm), rosca bsp, conforme eb-744(nbr 
6150) e NBR 5410

2 und

Elétrica 05.41
Curva 45° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, DN ø3/4''(25mm), rosca bsp, conforme eb-744(nbr 
6150) e NBR 5410

20 und

Elétrica 05.42
Curva 90° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, DN ø1.1/4''(40mm), rosca bsp, conforme eb-
744(nbr 6150) e NBR 5410

3 und

Elétrica 05.43
Curva 90° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, DN ø1/2''(20mm), rosca bsp, conforme eb-744(nbr 
6150) e NBR 5410

2 und

Elétrica 05.44
Curva 90° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, DN ø3/4''(25mm), rosca bsp, conforme eb-744(nbr 
6150) e NBR 5410

3 und

Elétrica 05.45 Curva 90° para eletroduto 1.1/4" 3 und
Elétrica 05.46 Disjuntor monopolar 32 a 2 und
Elétrica 05.47 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A 3 und
Elétrica 05.48 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16A 16 und
Elétrica 05.49 Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A 2 und
Elétrica 05.50 Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 63A 2 und
Elétrica 05.51 Dps classe II 275V 20kA 1 und
Elétrica 05.52 Eletroduto flexível corrugado 20mm, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme nbr15465 107,67 m
Elétrica 05.53 Eletroduto flexível corrugado 25mm, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme nbr15465 251,64 m
Elétrica 05.54 Eletroduto flexível corrugado 32mm, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme nbr15465 11,29 m
Elétrica 05.55 Eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, em PVC na cor laranja antichamas, conforme nbr15465 140,7 m



Elétrica 05.56 Eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, em PVC na cor laranja antichamas, conforme nbr15465 3,61 m
Elétrica 05.57 Eletroduto rigido 1.1/4" 15 m
Elétrica 05.58 Eletroduto rígido PVC 20mm 42,08 m
Elétrica 05.59 Eletroduto rígido PVC 25mm 71,29 m
Elétrica 05.60 Eletroduto rígido PVC 32mm 21,8 m
Elétrica 05.61 Eletroduto rígido PVC 40mm 38,19 m
Elétrica 05.62 Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir 1 und
Elétrica 05.63 Haste de aterramento em aco com 2,40 m de comprimento e DN = 5/8" 6 und
Elétrica 05.64 IDR 30mA 220V 1 und

Elétrica 05.65 Kit fixação p/ 4 modulos com parafuso prisioneiro autobrocante p/ terças de madeira p/ telha ceramica 4 und

Elétrica 05.66 Microinversor hoymiles mi-1500 4 und
Elétrica 05.67 Monitoramento para microinversor hoymiles (dtu-w100) 1 und
Elétrica 05.68 Painel dah mono hal-cell 440w 16 und
Elétrica 05.69 Par de conectores mc4 1500v (macho + fêmea) 32 und
Elétrica 05.70 Parafuso cabeça de martelo e porca p/ fixação do microinversor. 8 und
Elétrica 05.71 Protetor de surto (dps) classe II 275V - 20 kA 3 und

Elétrica 05.72 Quadro de distribuição com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 40 disjuntores din 1 und

Elétrica 05.73 Quadro de distribuição p/8 disjuntores (qd.inv.) 1 und

Elétrica 05.74
Ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual, incluindo tubo em cobre flexível DN 1/2” 
para sucção, tubo em cobre flexível 1/4” para líquido, isolação e proteção

19 m

Elétrica 05.75
Ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual, incluindo tubo em cobre flexível DN 1/2” 
para sucção, tubo em cobre flexível 1/4” para líquido, isolação e proteção

52 m

Elétrica 05.76
Ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual, incluindo tubo em cobre flexível DN 3/4” 
para sucção, tubo em cobre flexível 3/8” para líquido, isolação e proteção

15 m

Elétrica 05.77
Ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual, incluindo tubo em cobre flexível DN 5/8” 
para sucção, tubo em cobre flexível 3/8” para líquido, isolação e proteção

8 m

Elétrica 05.78 Tampa de proteção para o terminal do microinversor 2 und
Lógica 06.01 Cabo eletrônico categoria 6 110 m
Lógica 06.02 Cabo RGC 6 75 ohms 117 m
Lógica 06.03 Cabo telefôncio CCI 2 pares 85 m
Lógica 06.04 Cabo tipo BNC para circuito FCTV 85 m
Lógica 06.05 Caixa de luz 4''x2'', de embutir, em PVC na cor amarelo para eletroduto corrugado 6 und
Lógica 06.06 Conjunto completo de campainha com porteiro e trava 1 und

Lógica 06.07
Curva 90° eletroduto rígido roscável de PVC antichama, classe b, dn ø3/4''(25mm), rosca bsp, conforme eb-744(nbr 
6150) e NBR 5410

14 und

Lógica 06.08 Eletroduto flexível corrugado 20mm, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme nbr15465 70,56 m
Lógica 06.09 Eletroduto flexível corrugado 25mm, em PVC na cor amarelo antichamas, conforme nbr15465 94,2 m
Lógica 06.10 Eletroduto flexível corrugado reforçado 20mm, em PVC na cor laranja antichamas, conforme nbr15465 39,4 m
Lógica 06.11 Eletroduto flexível corrugado reforçado 25mm, em PVC na cor laranja antichamas, conforme nbr15465 6,9 m
Lógica 06.12 Eletroduto rígido PVC 25mm 68,06 m
Lógica 06.13 Quadro VDI 20x20cm de embutir 1 m
Lógica 06.14 Tomada de rede RJ45 13 und
Lógica 06.15 Tomada para telefone RJ11 12 und
Lógica 06.16 Tomada para TV 5 und
Cobertura 07.01 Caibro aparelhado 5x6 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região 7 m
Cobertura 07.02 Caixa de porta de correr 180x250cm 1 und
Cobertura 07.03 Rufo em concreto pré-moldado 4 m
Cobertura 07.04 Telha de fibrocimento ondulada 6mm 223x110cm 2 und

Forro 08.01
Forro acústico preto AMBI CFQ 18x18 (NRC 0,85 e Taxa de Perfuração de 27,91%) com lã de rocha/vidro/mineral de 
40kg/m³ 

45,36 m2

Forro 08.02
Forro acústico preto AMBI CF 8 16/16 (NRC 0,75 e Taxa de Perfuração de 18,40%) com lã de rocha/vidro/mineral de 
40kg/m³

6,1 m2

Forro 08.03 Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação 105,66 m2
Forro 08.04 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais 3,27 m2
Forro 08.05 Sanca em forro acústico para embutir fita LED 11 m
Forro 08.06 Tabica para forro de dywall 86,46 m

Revestimentos 09.01 Chapisco aplicado em alvenarias, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 122,32 m2

Revestimentos 09.02 Chapisco aplicado em teto, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 10,83 m2

Revestimentos 09.03
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, 
espessura 4cm

238,64 m2

Revestimentos 09.04 Grama esmeralda 58,42 m2
Revestimentos 09.05 Impermeabilização em piso de áreas molhadas com impermeabilizante cimentício 19,84 m2
Revestimentos 09.06 Impermeabilização em laje 10,83 m2



Revestimentos 09.07
Massa única, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas

285,06 m2

Revestimentos 09.08
Massa única, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com 
execução de taliscas

10,83 m2

Revestimentos 09.09 Painel de gesso conforme detalhamento em projeto 22,78 m2
Revestimentos 09.10 Painel de telha metálica com pintura eletroestática em cor igual ou similar a #006871 25,53 m2

Revestimentos 09.11
Pintura com efeito de cimento queimado com acabamento acetinado em cor igual ou similiar à dos blocos de 
concreto da fachada.

23,1 m2

Revestimentos 09.12
Pintura com efeito de cimento queimado com acabamento fosco em cor igual ou similiar à dos blocos de concreto 
da fachada.

3 m2

Revestimentos 09.13 Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual 22,9 m
Revestimentos 09.14 Pintura de piso tátil com tinta epóxi para piso 23,02 m
Revestimentos 09.15 Pintura de sinalização em piso de vaga acessível com tinta epóxi 1 und
Revestimentos 09.16 Pintura de sinalização em piso de vaga para idoso com tinta epóxi 1 und

Revestimentos 09.17 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa 109,74 m2

Revestimentos 09.18
Piso drenante braston, 90,5% permeável de 75x75cm, com preparo de 5cm de brita 2, 5cm de brita 0 e 2cm de areia 
grossa

32,06 m2

Revestimentos 09.19 Piso tatil de alerta ou direcional, de concreto pré-moldado, assentado com argamassa, 25 x 25 cm, e = 12 mm 23,02 m

Revestimentos 09.20 Piso vinílico durafloor napoles 105,81 m2
Revestimentos 09.21 Porcelanato acetinado cinza claro 60x60cm 107,83 m2
Revestimentos 09.22 Porcelanato cinza claro. 63 m2
Revestimentos 09.23 Porcelanato para área externa antiderrapante com visual de cimento queimado/concreto de 80x80cm 25 m2

Revestimentos 09.24 Revestimento a construir na área de pergolado 01 em pedra natural são tomé 40x20cm com paginação de tijolinho. 14,6 m2

Revestimentos 09.25 Rodapé branco 10cm a definir (RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020) 132,34 m
Revestimentos 09.26 Soleira em granito verde ubatuba 15x104cm 1 und
Revestimentos 09.27 Soleira em granito verde ubatuba 15x277cm 1 und
Revestimentos 09.28 Soleira em granito verde ubatuba 15x64cm 1 und
Revestimentos 09.29 Soleira em granito verde ubatuba 15x74cm 1 und
Revestimentos 09.30 Soleira em granito verde ubatuba 15x94cm 1 und
Revestimentos 09.31 Solo natural com argila expandida 14,76 m2

Revestimentos 09.32 Tinta acrílicia lavável para ambientes externos com acabamento fosco em cor igual ou similar a #006871 63 m2

Revestimentos 09.33 Tinta acrílicia lavável para ambientes externos com acabamento fosco em cor pronta branco gelo 190 m2

Revestimentos 09.34 Tinta acrílicia lavável para ambientes internos com acabamento acetinado em cor igual ou similar a #006871 47 m2

Revestimentos 09.35 Tinta acrílicia lavável para ambientes internos com acabamento acetinado em cor igual ou similar a #1c3942 40,3 m2

Revestimentos 09.36 Tinta acrílicia lavável para ambientes internos com acabamento acetinado em cor pronta branco gelo 170 m2
Esquadrias 10.01 Caixa de porta de giro 100x210cm 1 und
Esquadrias 10.02 Caixa de porta de giro 60x210cm 1 und
Esquadrias 10.03 Caixa de porta de giro 70x210cm 1 und
Esquadrias 10.04 Caixa de porta de giro 90x210cm 6 und
Esquadrias 10.05 Fechadura de banheiro 4 und
Esquadrias 10.06 Fechadura externa 3 und
Esquadrias 10.07 Fechadura interna 2 und
Esquadrias 10.08 Fechadura para porta de correr 1 und

Esquadrias 10.09
Janela de alumínio preto e vidro acústicos 265x240cm (largura x altura), com três painéis fixos e três folhas maxim-
air, completa

1 und

Esquadrias 10.10
Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 100x50cm (largura x altura), com duas folhas 
basculantes, completa

4 und

Esquadrias 10.11
Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 190x60cm (largura x altura), com duas folhas tipo 
camarão, completa

1 und

Esquadrias 10.12
Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 200x70cm (largura x altura), com duas folhas tipo 
camarão, completa

1 und

Esquadrias 10.13
Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 240x190cm (largura x altura), com quatro folhas de 
correr, completa

1 und

Esquadrias 10.14
Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 375x200cm (largura x altura), com quatro folhas de 
correr, completa

1 und

Esquadrias 10.15
Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 50x160cm (largura x altura), com uma folha fixa e uma 
maxim-air, completa

2 und

Esquadrias 10.16 Janela de alumínio preto e vidro temperado incolor 6mm, 70x50cm (largura x altura), maxim-air, completa 1 und

Esquadrias 10.17
Porta de abertura tipo camarão c/ seis folhas (três pra cada extremidade) de madeira c/ tratamento acústico, 
completa c/ moldura

1 und



Esquadrias 10.18
Porta de alumínio preto e vidro 280x246,5cm c/ uma folha de giro de 1,20m de largura e uma fixa de 1,60m, 
completa

1 und

Esquadrias 10.19 Porta de alumínio preto e vidro 90x250cm c/ uma folha de giro, completa 1 und

Esquadrias 10.20
Porta de correr c/ duas folhas, madeira laqueada em cor próxima ou igual à # 1C3942 180x230cm c/ trilhos 
superiores, rodízios e alisares

1 und

Esquadrias 10.21 Porta de correr com duas folhas, de alumínio preto e vidro acústicos 184x240cm c/ trilhos superiores, completa 1 und

Esquadrias 10.22 Porta de correr com duas folhas, de alumínio preto e vidro acústicos 200x246,5cm c/ trilhos superiores, completa 1 und

Esquadrias 10.23 Porta de correr com duas folhas, de alumínio preto e vidro acústicos 290x240cm c/ trilhos superiores, completa 1 und

Esquadrias 10.24 Porta de correr com três folhas, de alumínio preto e vidro 200x250cm c/ trilhos superiores, completa 1 und

Esquadrias 10.25 Porta de giro de madeira laqueada em cor próxima ou igual à # 1C3942 100x210cm c/ dobradiças e alisares 1 und

Esquadrias 10.26
Porta de giro de madeira laqueada em cor próxima ou igual à # 1C3942 90x210cm e painel fixo superior de 50cm c/ 
dobradiças e alisares

4 und

Esquadrias 10.27 Porta de giro de madeira na cor branca 60x210cm c/ dobradiças e alisares 1 und
Esquadrias 10.28 Porta de giro de madeira na cor branca 70x210cm c/ dobradiças e alisares 1 und
Esquadrias 10.29 Porta de giro de madeira na cor branca 90x210cm c/ dobradiças e alisares 2 und
Louças e metais 11.01 Acabamento para registro de gaveta cromado 5 und
Louças e metais 11.02 Acabamento para registro de pressão cromado 1 und
Louças e metais 11.03 Bacia com caixa acoplada acessível, incluso anel de vedação e parafusos 3 und
Louças e metais 11.04 Barra de apoio normatizada metal 45cm alumínio Sicmol 6 und
Louças e metais 11.05 Barra de apoio normatizada metal 80cm alumínio Sicmol 9 und
Louças e metais 11.06 Barras de apoio de 40cm para puxador de porta acessível 3 und
Louças e metais 11.07 Box de vidro e alumínio com uma folha de correr e uma fixa 1 und
Louças e metais 11.08 Chuveiro Lorenzzeti Maxi banho ultra 1 und
Louças e metais 11.09 Cuba retangular em aço inox 47x30cm com válvula 1 und
Louças e metais 11.10 Engates 9 und
Louças e metais 11.11 Espelho para banheiro retangular 71,5x53x9,5cm de parafusar inclinável Cris metal 3 und
Louças e metais 11.12 Lavatório com coluna suspensa spot gelo 40,5x50x42,5cm Deca ou similar c/ parafusos 3 und
Louças e metais 11.13 Lavatório de canto branco c/ parafusos 1 und
Louças e metais 11.14 Papeleira branca 4 und
Louças e metais 11.15 Porta sabonete para banho 1 und
Louças e metais 11.16 Ralo quadrado aço inox 10cm equation 5 und
Louças e metais 11.17 Saboneteira 4 und
Louças e metais 11.18 Sifão 6 und
Louças e metais 11.19 Tanque 40L 33x60x50cm branco esmaltado louça c/ parafusos 1 und
Louças e metais 11.20 Torneira de jardim 1 und
Louças e metais 11.21 Torneira de mesa bica alta para lavatório 4 und
Louças e metais 11.22 Torneira de mesa para cozinha cromada 1 und
Louças e metais 11.23 Vaso sanitário com caixa acoplada, incluso anel de vedação e parafusos 1 und
Luminárias 12.01 Arandela de luz geral tartaruga nordecor 5w 3000k 2 6 und
Luminárias 12.02 Bulbo 3w stelaa 4000k 1 und
Luminárias 12.03 Bulbo 7w stelaa 4000k 4 und
Luminárias 12.04 Deep 12w plafon de embutir recuado stella branco 4000k 7 und
Luminárias 12.05 Deep 18w plafon de embutir recuado stella branco 4000k 4 und
Luminárias 12.06 Deep 18w plafon de sobrepor recuado stella branco 4000k 1 und
Luminárias 12.07 Dicroica mr16 evo 6w stella 33 und
Luminárias 12.08 Fita 12v evo 5,5w/m 4000k stella 11 m
Luminárias 12.09 Fita full led 24v pro 19w/m 4000k stella 32,8 m
Luminárias 12.10 Focco 30° 10w embutido de solo stella preto 3000k 10 und
Luminárias 12.11 Focco 7w espeto stella 3000k preto 39 und
Luminárias 12.12 Lâmpada tubular T8 18W 120CM 4000K STELLA 13 und
Luminárias 12.13 Lâmpada tubular T8 18W 120CM 4000K STELLA 2 und
Luminárias 12.14 Licht arandela de luz geral stella 5w 3000k 11 und
Luminárias 12.15 Luminária de embutir para dicróica e27 33 und
Luminárias 12.16 Luminária de sobrepor branca para lâmpada bulbo e27 4 und
Luminárias 12.17 Luminária de sobrepor branca para lâmpada bulbo e27 de baixo custo 1 und

Luminárias 12.18 Luminária sobrepor usina 4706/125fch tropical slim retangular 1l tubular led 120cm t8 75x1280x85mm / cor preto 13 und

Luminárias 12.19
Pendente usina 4706/125fch tropical slim retangular c/ chumbador + canopla 1l tubular led 120cm t8 
75x1280x85mm / cor preta

2 und

Luminárias 12.20 Perfil para fita de led de embutir preto com 5cm de espessura permitindo emendas 32,8 m
Luminárias 12.21 Spur 100° balizador de solo 1w 3000k 26 und
PCI 13.01 Luminária de emergência 5 und
PCI 13.02 Placas de sinalização de emergência - extintor 6 und



PCI 13.03 Placas de sinalização de emergência - s02 190/95 1 und
PCI 13.04 Placas de sinalização de emergência - s02 252/126 1 und
PCI 13.05 Placas de sinalização de emergência - s02 316/158 1 und
PCI 13.06 Placas de sinalização de emergência - s03 252/126 1 und
PCI 13.07 Placas de sinalização de emergência - s03 380/160 1 und
PCI 13.08 Placas de sinalização de emergência - s12 316/158 1 und
Acabamentos 14.01 Bancada em granito verde ubatuba 240x30cm de acordo com detalhamentos no projeto 1 und
Acabamentos 14.02 Bancada em granito verde ubatuba 287x50cm de acordo com detalhamentos no projeto 1 und
Acabamentos 14.03 Bancada em granito verde ubatuba para uma cuba 191x55cm de acordo com detalhamentos no projeto 1 und
Acabamentos 14.04 Corrimão em aço escovado preto dentro dos padrões da NBR 9050 21,72 m
Acabamentos 14.05 Guarda corpo de vidro dentro dos padrões da NBR 9050 21,72 m

Acabamentos 14.11
Marquise metálica com estrutura de metal preto fosco e chapa de policarbonato compacto fumê branco 
1,40x10,43x0,20

1 und

Acabamentos 14.12 Pérgolas de concreto armado 5x15x164cm 24 und

Acabamentos 14.13
Placa de sinalização de ambiente branca de PVC ou PS 20x7cm com texto em DAX 20mm preto, alto relevo 1mm e 
texto em braile

16 und

Acabamentos 14.14 Sinalização vertical de vaga de estacionamento acessível 1 und
Mobiliário 15.01 Mesa de 1,20x0,60cm com tampo branco e pés pretos (conferir detalhes em projeto) 3 und

Mobiliário 15.02 Cadeira giratória preta de rodinhas (conferir detalhes em projeto) 3 und

Mobiliário 15.03 Gaveteiro cinza claro com 43x50cm (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.04 Armário cinza claro com 80x47cm e altura de 74cm (conferir detalhes em projeto) 5 und

Mobiliário 15.05 Cadeira a definir na cor preta c/ bom encaixe para ser empilhada  (conferir detalhes em projeto) 44 und

Mobiliário 15.06 Mesa retrátil a definir. Dimensão sugerida: 50x140cm (conferir detalhes em projeto) 14 und

Mobiliário 15.07 Mesinha de apoio para poltronas na cor preta. Dimensões sugeridas: Altura de 60 cm e diâmetro de 50cm.  (conferir 
detalhes em projeto)

2 und

Mobiliário 15.08 Poltrona giratória a definir Cores sugeridas: azul em tom próximo às cores do cau, preto ou cinza escuro.  (conferir 
detalhes em projeto)

2 und

Mobiliário 15.09 Tela de projeção retrátil automática para ser embutida. Deverá ter dimensões máximas de 2,30m de largura e 1,50m 
de altura (e mais 15cm de altura embutida).  (conferir detalhes em projeto)

1 und

Mobiliário 15.10 Armário superior cinza claro. Largura: 80cm / profundidade: 37cm e altura 41cm.  (conferir detalhes em projeto) 12 und

Mobiliário 15.11 Conjunto de mesa com 4 cadeiras para área externa (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.12 Lift de teto para projetor (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.13 Tapete de 3x2m felpudo em tom cinza claro (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.14 Persiana horizontal 50mm de efeito madeirado. Lxh: 2,76x2,456m (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.15 Persiana horizontal 50mm de efeito madeirado. Lxh: 2,15x1,60m (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.16 Persiana horizontal 50mm de efeito madeirado. Lxh: 1,70x1,60m (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.17 Cortina blackout importado com efeito linho cor cinza claro. Lxh: 4,00x2,44m (conferir detalhes em projeto) 1 und

Mobiliário 15.18 Persiana horizontal 50mm de efeito madeirado. Lxh: 0,60x1,65m (conferir detalhes em projeto) 1 und

Marcenaria 16.01
Armário baixo de apoio em MDF ou laca fosca azul em tom próximo à cor # 1C3942, aberturas em fecho-toque, 
detalhes em projeto

1 und

Marcenaria 16.02 Armário em MDF ou laca fosca cinza clara, c/ puxadores em fecho-toque, conferir detalhes em projeto 1 und

Marcenaria 16.03 Armário inferior da cozinha, em MDF cinza claro, conferir detalhes em projeto 1 und
Marcenaria 16.04 Armário superior da cozinha, em MDF cinza claro, conferir detalhes em projeto 1 und

Marcenaria 16.05
Armário/apoio/lockers em MDF ou laca fosca azul em tom próximo à cor # 1C3942 e mdf ou laca fosca cinza claro, 
detalhes em projeto

1 und

Marcenaria 16.06 Divisória 01 com jardineira da sala da equipe em MDF cinza claro, conferir detalhes em projeto 1 und
Marcenaria 16.07 Divisória 02 com jardineira da sala da equipe em MDF cinza claro, conferir detalhes em projeto 1 und

Marcenaria 16.08
Mesa 100x130x78cm c/ prateleira feitas de reforma da atual mesa da presidência, revestido c/ fórmica cinza clara, 
detalhes em projeto

1 und

Marcenaria 16.09
Mesa da recepção com divisória em MDF ou laca fosca azul em tom próximo à cor # 1C3942, conferir detalhes em 
projeto

1 und

Marcenaria 16.10 Mesa da recepção em MDF ou laca fosca azul em tom próximo à cor # 1C3942, conferir detalhes em projeto 1 und

Marcenaria 16.11 Mesa da secretaria em MDF ou laca fosca azul em tom próximo à cor # 1C3942, conferir detalhes em projeto 1 und

Marcenaria 16.12 Prateleira sobre a copa em MDF ou laca fosca azul em tom próximo à cor # 1C3942, conferir detalhes em projeto 1 und

Paisagismo 17.01 Inserção de planta Alpínia Varlegata com embalagem tipo torrão 35 und
Paisagismo 17.02 Inserção de planta Bromélia Neoregélia Scarlet com embalagem tipo torrão 18 und
Paisagismo 17.03 Inserção de planta Capim do Texas com embalagem tipo torrão 38 und
Paisagismo 17.04 Inserção de planta Costela de Adão com embalagem tipo torrão 10 und
Paisagismo 17.05 Inserção de planta Filodendro Ondulado com embalagem tipo torrão 10 und
Paisagismo 17.06 Inserção de planta Heliconia Papagalo com embalagem tipo torrão 45 und
Paisagismo 17.07 Inserção de planta Jasmim Manga com embalagem tipo torrão 1 und
Paisagismo 17.08 Inserção de planta Moréia com embalagem tipo torrão 75 und
Paisagismo 17.09 Inserção de planta Palmeira Leque com embalagem tipo torrão 3 und
Paisagismo 17.10 Inserção de planta Palmeira Rafis com embalagem tipo torrão 9 und



Paisagismo 17.11 Inserção de planta Samambaia Americana com embalagem tipo torrão 10 und
Paisagismo 17.12 Inserção de planta Unha de Gato com embalagem tipo torrão 35 und
Id. Visual 18.01 Logo do CAU na versão horizontal com 35cm de altura, em acrílico branco 1 und
Id. Visual 18.02 Logo do CAU na versão horizontal com 70cm de altura, em acrílico branco 1 und
Id. Visual 18.03 Logo do CAU na versão vertical quadrada com 100cm de altura, em acrílico colorido 1 und
Id. Visual 18.04 Logo do CAU na versão vertical quadrada com 115cm de altura, em acrílico colorido 1 und
Id. Visual 18.05 Logo do CAU na versão vertical, com 100cm de altura, em acrílico cast. 1 und
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