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PREÇO PREÇO PREÇO

UNITÁRIO TOTAL ITEM

01 SERVIÇOS PRELIMINARES E PERIÓDICOS 5.807,05R$       

1.1 Serviços periódicos

1.1.1 94929
Transporte horizontal manual, de 30 m, de kit porta-pronta ou porta de madeira folha pesada ou

superpesada e porta corta-fogo. Af_07/2016
un. 67,00 2,48R$          166,16R$            

1.2 Despesas e encargos mensais

1.2.1 Comp. Administração local permanente dos serviços, compreendendo: Engenheiro civil mês 3,00 1.624,92R$   4.874,76R$         

1.3 Taxas e emolumentos

1.3.1
Taxa 

CREA

Pagamento da A.R.T ao CREA-TO referente a execução dos serviços
un. 1,00 226,50R$      226,50R$            

1.3.2 Comp. Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Cruzada. un. 1,00 539,63R$      539,63R$            

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 3.199,07R$       

2.1 Comp. Remoção de porta, portal e alizar de madeira, de forma manual, com reaproveitamento. m² 115,92 26,84R$        3.111,29R$         

2.2 72897 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 m³ 4,03 16,47R$        66,37R$              

2.3 72899 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3 m³ 4,03 5,31R$          21,40R$              

03 ESQUADRIAS 72.931,72R$     

3.1 Comp.

Porta P1 - Kit porta pronta 90x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá.

Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de

alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura

externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5

pol aço inox escovado. Linha Pormade/Concremwood ou equivalente

un. 3,00 1.021,19R$   3.063,57R$         

3.2 Comp.

Porta P2 - Kit porta pronta 80x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá.

Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de

alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura

externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5

pol aço inox escovado.  Linha Pormade/Concremwood ou equivalente

un. 13,00 1.021,19R$   13.275,47R$       

3.3 Comp.

Porta P3 - Kit porta pronta 70x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá.

Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de

alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura

externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5

pol aço inox escovado.  Linha Pormade/Concremwood ou equivalente

un. 8,00 1.021,19R$   8.169,52R$         
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3.4 Comp.

Porta P4 - Kit porta pronta 90x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá.

Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de

alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura

externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5

pol aço inox escovado. Visor de vidro comum 20x60cm transparente 6mm com moldura de

madeira de lei.  Linha Pormade/Concremwood ou equivalente

un. 21,00 1.126,12R$   23.648,52R$       

3.5 Comp.

Porta P5 - Kit porta pronta 80x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá.

Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de

alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura

externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5

pol aço inox escovado. Visor de vidro comum 20x60cm transparente 6mm com moldura de

madeira de lei.  Linha Pormade/Concremwood ou equivalente

un. 20,00 1.126,12R$   22.522,40R$       

3.6 Comp.

Porta P7 - Kit porta pronta 70x210 cm de madeira hdf lisa acabamento laminado curupixá.

Jogo de marco em pvc wood 14 cm acabamento curupixá com borracha amortecedora. Jogo de

alizar em pvc wood 6,0 cm e haste regulável de até 4,0 cm acabamento curupixá. Fechadura

externa pado linha sara máquina 55 mm acabamento cromado. Jogo de dobradiça pado 3x2,5

pol aço inox escovado. Visor de vidro comum 20x60cm transparente 6mm com moldura de

madeira de lei.  Linha Pormade/Concremwood ou equivalente

un. 2,00 1.126,12R$   2.252,24R$         

04 PINTURAS 13.953,68R$     

4.1 87775

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. m² 72,27 36,99R$        2.673,27R$         

4.2 88497 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. m² 558,16 10,70R$        5.972,31R$         

4.3 88487 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. m² 558,16 9,51R$          5.308,10R$         

05 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 368,45R$          

5.1 99822 Limpeza de porta de madeira. m² 153,70 0,57R$          87,61R$              

5.2 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 236,00 1,19R$          280,84R$            

SUBTOTAL DA OBRAS 96.259,97R$     

BDI 26,63% 25.634,03R$     

SUBTOTAL DAS OBRAS CIVIS COM BDI 121.894,00R$   


