
EMPRESA: DATA

UNIT. TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Taxas e emolumentos vb 1,00
1.2 Mobilização e desmobilização cj 1,00
1.3 Caçambas,andaimes e equipamentos cj 1,00
1.4 Registro de Responsabilidade Técnica, incluso ART/RT und 1,00
1.5 Equipamento de Proteção Individual e Coletiva - EPI/EPC cj 1,00
1.6 Limpeza geral diária e final cj 1,00

Sub-total
2.0 RETIRADA E DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

2.1
Demolição e retirada de alvenaria, retirada das bancadas do banheiro e da copa, 

incluído toda a mão de obra um
1,00

Sub-total

3.0 RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO

3.1
Retirada integral da porta banheiro, incluso portal e ferragem (0,80x2,10)m, incluído 

toda a mão de obra m²
1,68

Sub-total

4.0 PAINÉIS E DIVISÓRIAS

4.1
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, incluído toda a 
mão de obra e todo o material necessário para o serviço. m²

10,48

4.2
Fornecimento e instalação de divisória, vidro laminado e=8mm estrutura aluminio 
fosco, piso ao teto, incluído toda a mão de obra e material necessário para a 
realização do serviço. m² 20,00        

Sub-total

5.0 REVESTIMENTO 
5.1 Azulejo cerâmico para Banheiro e Copa, incluindo argamassa de assentamento na cor 

branca - marca Portobello ou similar, incluído toda a mão de obra e material 
necessário para a realização do serviço.

m² 8,00          

Sub-total

6.0
ESQUADRIAS (material, mão de obra,instalação comple ta, ferragens, 

dobradiças, todo o material necessário para realiza ção do serviço)
6.1 Fornecimento de porta de correr em madeira , completa, dimensões (0,80x2,10)m cj 1,00          

6.2 Fornecimento de porta de abrir em madeira, completa, dimensões (0,70x2,10)m cj 1,00          

6.3 Fornecimento de porta de abrir em vidro, completa, dimensões (0,90x2,10)m cj 1,00          

6.4 Fornecimento de porta de abrir em vidro, completa, dimensões (0,70x2,10)m cj 1,00          
Sub-total

7.0 FORRO DE GESSO
7.1 Serviço de reparo nas aberturas das fiações existentes, inclusive vedação, novo 

serviço de abertura, relocação de fiação e fixação das luminárias conforme projeto, 
incluído toda a mão de obra e material necessário para a realização do serviço.

und 40,00        

Sub-total

8.0
PINTURA (incluído toda a mão de obra e material nec essário para a realização 
do serviço)

8.1 Serviço de pintura na parede interna, consistindo no preparo e limpeza da superfície, 
incluso massa corrida, lixamento com duas demãos  - tinta  Turtle Dove - Toque de 
seda - primeira, para pintura de acabamento

m² 140,00      

8.2 Serviço de pintura no forro de gesso, consistindo no preparo e limpeza da superfície, 
incluso massa corrida, lixamento com duas demãos  - tinta branco neve fosco - marca 
primeira linha, para pintura de acabamento

m² 57,00        

8.3 Serviço de pintura em verniz fosco para esquadrias em madeira, duas demãos - marca 
primeira linha

m² 1,89          

Sub-total

9.0
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO (incluído toda a mão de o bra e material 

necessário para a realização do serviço)
9.1 Tubulação PVC MS Ø 1/2" - Dreno ar m 22,00        
9.2 Cotovelo 90º LL, PVC MS Ø 1/2"- Dreno ar und 6,00          

9.3
Fornecimento e instalação de assento plástico Deca, Código: AP 75, incluso material e
instalação und 1,00          

9.4
Instalação de kit para banheiro (porta papel higiênico, porta saboneteira)  - Kit DOCOL 
single com 5 peças cromado cj 1,00          

Sub-total
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10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA / TV / AR CONDICIO NADO / TELEFONIA / 
MÍDIA (incluído toda a mão de obra e material neces sário para a realização do 
serviço)

10.1 Serviço de (re) adaptação de circuitos no Quadro Geral de Força, inclusive 
fornecimento de acessórios e disjuntores

vb 1,00          

10.2 Execução de rasgo/abertura na parede e forro (Projetor - SM) und 45,00        
10.3 Instalação eletroduto  PVC Ø 3/4", cx metálica (4x2)" e RJ 11 para circuito de Lógica, 

TV e Ar condicionado - conforme projeto ambientação
vb 1,00          

10.4 Cabo de cobre Ø 2,5 mm², com isolamento para 750 v, anti-chama m 100,00
10.5 Cabo de cobre Ø 6,0 mm², para tensão de 1000 v, anti-chama m 100,00
10.6 Rolo de fita isolante plástica de 20,00 m un 5,00
10.7 Interruptor 2 teclas simples  de 10A/250v com espelho para embutir un 2,00
10.8 Interruptor 1 tecla simples  de 10A/250v com espelho para embutir un 1,00
10.9 Tomada universal 2P+T, 15A - 125/240 V un 9,00

10.10 Luminária de embutir LED com difusor acrílico, branco microtexturizado, lâmpada 26
W Neutro, conforme projeto cj 15,00

10.11 Luminária de embutir LED com difusor acrílico, branco microtexturizado, lâmpada 26
W Neutro, conforme projeto cj 6,00

Sub-total

11.0
MOBILIÁRIOS(incluído toda a mão de obra, montagem, transporte, impostos, 
material necessário para a realização do serviço)

11.1 Poltrona madeira frisada (Recepção/R) - PR1 und 3,00          
11.2 Poltrona com roda almofada (Sala da Recepção/SR) und 2,00          
11.3 Poltrona com roda almofada (Sala da Administração/SA) und 1,00          
11.4 Poltrona fixa (Sala da Administração) und 2,00          
11.5 Cadeiras empilhável (Sala Multi-uso/SM) und 15,00        
11.6 Balcão de atendimento duplo cj 1,00          
11.7 Armario em MDF suspenso, A1 und 1,00          
11.8 Armario em MDF suspenso, A2 und 1,00          
11.9 Mesa escritório, M2 und 1,00          

11.10 Mesa apoio escritório, M3 und 2,00          
11.11 Mesa apoio multi-uso, M1 und 6,00          
11.12 Armário tipo estante em MDF - Copa  cj 1,00          

Sub-total

12.1
SERVIÇOS COMPLEMENTARES (incluído toda a mão de obr a, montagem, 

transporte, impostos, material necessário para a re alização do serviço)
12.1 Painel de madeira, dimensões (1,50x2,60)m - SM und 1,00          
12.2 Lousa, dimensões (1,50x1,50)m - SM und 1,00          
12.3 Cortina de rolo, cor palha , dimensões (2,10x2,40)m - SM  und 2,00          

12.4
Aparelho ar condicionado tipo mini-split, capacidade 18.000 Btu's, incluído o 
equipamento e toda a instalação cj 3,00          

12.5 Espelho cristal e=4 mm (0,60x1,33)m com quadro metálico no entorno m² 0,80          
12.6 Aparelho ar condicionado tipo mini-split, capacidade 9.000 Btu's, incluído o 

equipamento e toda a instalação
cj 1,00

12.7 Soleira em granito, dimensões 2x(0,90x0,15)m, 1x(0,80x0,10)m e 2x(0,70x0,15)m m² 0,56
12.8 Pré instalação para o projetor multimídia no forro de gesso und 1,00          

12.9

Bancada de granito branco ceará para lavatório de (1,00 x 0,55)m com uma cuba de 
Louça, válvula  em metal cromado, sifão  em metal cromado, engate flexível 30 cm, 
Cuba Deca de embutir L3717, 485X375, Branca, Torneira de mesa, 1197, Link 
cromada Deca, como frontão de 15 cm e saia de 15 cm, acabamento meia esquadria und 1,00          

12.10

Bancada de granito branco ceará polido, frontão de 15cm e saia de 5 cm, tipo pia seca 
de (1,25 x 0,55)m, Cuba retangular 40X34X14, Perfecta inox, Tramontina 94050/407, 
Torneira de mesa, bica alta 1198, de mesa, Link cromada Deca, válvula americana 
cromada, sifão tipo garrafa em metal cromado, engate flexível 30 cm." und 1,00          

12.11 Serviço de adesivo jateado em vidro (divisórias e portas) m² 10,00        

12.12 Painéis parede: imagens alta resolução adesivadas cj 2,00          
Sub-total

0,00
30% R$ 0,00TOTAL  GERAL DE ATÉ 30%, INCLUINDO CUSTOS DE BDI

TOTAL GERAL S/ BDI


