
BDI: 20%     

COD ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO PREÇO TOTAL

UNITÁRIO (R$) (R$)

1 Canteiro de obras
1.1 Barraco de obra m² 12,00 150,00 1.800,00
1.3 Placa da Obra m² 6,00 50,00 300,00
1.3 Limpeza do Terreno para inicio da Obra m² 80,00 5,00 400,00
1.4 Locação da Obra m² 66,20 3,00 198,60

Subtotal 1 2.698,60

2 Estrutura 
2.1 Broca de concreto armado 20MPa, diam. 15cm, incluso escavação manual, preparo e m 39,00 30,00 1.170,00
2.2 Viga baldrame em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento m³ 1,16 1.300,00 1.508,00
2.3 Impermeabilização de baldrame m² 5,70 15,00 85,50
2.4 Bloco em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento m³ 0,44 1.300,00 572,00
2.5 Viga cinta em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento m³ 0,57 1.300,00 741,00
2.6 Pilares em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento m³ 1,18 1.300,00 1.534,00
2.7 Aterro apiloado m³ 45,27 20,00 905,40

Subtotal 2 6.515,90

3 Alvenaria
3.1 Alvenaria de parede com tijolo furado m² 108,00 41,06 4.434,48
3.2 Vergas,  contravergas em concreto armado m² 0,19 1.300,00 247,00

Subtotal 3 4.681,48

4 Revestimentos 
4.1 Revestimento com argamasa para paredes, chapisco e reboco m² 216,00 14,28 3.084,48
4.2 Massa corrida sobre reboco interno m² 108,00 10,00 1.080,00

4.3
Piso cerâmico anti-derrapante, PEI-5, assentado com argamassa pré-fabricada, rejuntamento
com argamassa pré-fabricada m² 66,20 45,00 2.979,00

4.4 Rodapé cerâmico, aplicado com argamassa e rejuntado com argamassa pré-fabricada m 40,00 6,00 240,00
4.5 Soleiras e peitoris em granito, portas e janelas - largura= 15cm m 4,00 40,00 160,00
4.6 Contrapiso em concreto com lançamento - 20 Mpa - e= 6cm m² 66,20 24,82 1.643,08
4.7 Calçada de concreto sobre lastro de brita - e= 8cm m² 6,70 24,82 166,29

Subtotal 4 9.352,86

5 Pintura
5.1 Pintura acrílica em paredes internas e externas, 3 demãos com fundo preparador m² 216,00 15,00 3.240,00
5.2 Selador nas paredes internas e externas, 2 demãos com fundo preparador m² 216,00 3,50 756,00
5.3 Esmalte sintético em superfícies de madeira, 2 demãos com fundo preparador m² 16,80 8,00 134,40

Subtotal 5 4.130,40

6 Esquadrias

6.1
Porta interna lisa em madeira maciça, para pintura, 1 folha de abrir, batente e guarnição em
madeira maciça, com ferragem, 80x210cm un 5,00 269,55 1.347,75

6.2 Janela de vidro temperado 8mm - 2 folhas fixas e 2 de correr m² 7,80 200,00 1.560,00
6.3 Janela basculante de vidro temperado 8mm m² 0,96 200,00 192,00

Subtotal 6 3.099,75

7 Forros
7.1 Forro em PVC interno com enchimento de madeira m² 66,20 30,00 1.986,00
7.2 Forro em madeira de lei para beirais m² 26,00 73,78 1.918,28

Subtotal 7 3.904,28

8 Cobertura 
8.1 Estrutura de madeira de lei para cobertura m² 110,00 83,05 9.135,50
8.2 Cobertura com telhas cerâmicas de primeira qualidade m² 110,00 25,35 2.788,50
8.4 Cumeeira cerâmica m 28,00 12,25 343,00
8.5 Testeira de madeira/beiral - 17cm m 22,00 30,00 660,00

Subtotal 8 12.927,00

9 Instalações elétricas e telefônicas
9.1 Eletroduto corrugado 3/4" embutido na parede m 40,00 2,10 84,00
9.2 Eletroduto rígido 3/4" acima do forro un 20,00 4,00 80,00
9.3 Fio isolado seção 2,5mm2 un 120,00 2,00 240,00
9.4 Fio isolado seção 4,0mm2 un 120,00 3,00 360,00
9.5 Fio de telefone CI 30 pares un 20,00 2,10 42,00
9.6 Tomada universal redonda 2P+T - 20A un 20,00 9,30 186,00
9.7 Interruptor de embutor simples 2 teclas com tomada un 5,00 3,00 15,00
9.8 Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir - 10 circuitos com disjuntores un 1,00 85,00 85,00
9.9 Disjuntor monopolar 25A un 3,00 12,00 36,00

9.10 Disjuntor monopolar 40A un 1,00 30,00 30,00
9.11 Luminária fluorescente embutida no forro tubular 2x40W - completa un 9,00 150,00 1.350,00

Subtotal 9 2.508,00
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10 Instalações hidro-sanitárias
10.1 Tubo de PVC marrom soldável com conexões  25mm - água fria m 10,00 13,55 135,50
10.2 Tubo de PVC marrom soldável com conexões  40mm - água fria m 2,00 13,55 27,10
10.3 Tubo de PVC marrom soldável com conexões  50mm - água fria m 2,00 13,55 27,10
10.4 Tubo de PVC branco soldável  40mm com conexões - esgoto série normal m 5,00 13,45 67,25
10.5 Tubo de PVC branco soldável 50mm com conexões - esgoto série normal m 14,00 26,85 375,90
10.6 Tubo de PVC branco soldável 100mm com conexões - esgoto série normal m 8,00 26,85 214,80
10.7 Tubo de PVC branco soldável 150mm com conexões - esgoto série normal m 1,00 35,00 35,00
10.8 Fóssa completa com instalações unid 1,00 800,00 800,00
10.9 Sumidouro completo com instalalações unid 1,00 800,00 800,00
10.10 Caixa de inspeção esgoto 60x60x60cm, com tampa unid 2,00 149,70 299,40
10.11 Vaso sanitário louça branco  assento plástico e rabicho cromado - PDF unid 2,00 300,00 600,00
10.12 lavatório louça de sobrepor ferragens e metal cromado torneira de pressão - PDF unid 2,00 181,00 362,00
10.13 Registro de gaveta metálico 3/4", com canopla cromada unid 2,00 58,25 116,50
10.14 Dispensador de papel higiênico para rolo 300m em ABS unid 2,00 67,15 134,30
10.15 Saboneteira dispensador de líquido   unid 2,00 22,40 44,80
10.16 Dispensador de papel toalha unid 2,00 46,45 92,90
10.17 Conjunto de barras de PDF cj 2,00 250,00 500,00

Subtotal 10 4.632,55

11 Instalações de Combate a incêndio
11.1 Extintor de incêndio PQS 4Kg unid 1,00 135,25 135,25
11.2 Placa de sinalização 16x25cm unid 2,00 55,00 110,00
11.3 Luminária fluorescente de emergência autonomia 2 horas unid 1,00 32,00 32,00

Subtotal 11 277,25

12 Serviços complementares
12.1 Faixa de madeira com largura de 15cm para cartazes nas salas de aula m 44,00 7,00 308,00
12.2 Limpeza final da obra m² 160,68 2,00 321,36

Subtotal 12 629,36

TOTAL 55.357,43

Canoinhas/SC 20 de Abril de 2011
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		COD		ESPECIFICAÇÃO		UNID		QUANT		PREÇO		PREÇO TOTAL

										UNITÁRIO (R$)		(R$)

		1		Canteiro de obras

		1.1		Barraco de obra		m²		12.00		150.00		1,800.00

		1.3		Placa da Obra		m²		6.00		50.00		300.00

		1.3		Limpeza do Terreno para inicio da Obra		m²		80.00		5.00		400.00

		1.4		Locação da Obra		m²		66.20		3.00		198.60

				Subtotal 1								2,698.60

		2		Estrutura

		2.1		Broca de concreto armado 20MPa, diam. 15cm, incluso escavação manual, preparo e lançamento - prof. = 2,50m		m		39.00		30.00		1,170.00

		2.2		Viga baldrame em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento		m³		1.16		1,300.00		1,508.00

		2.3		Impermeabilização de baldrame		m²		5.70		15.00		85.50

		2.4		Bloco em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento		m³		0.44		1,300.00		572.00

		2.5		Viga cinta em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento		m³		0.57		1,300.00		741.00

		2.6		Pilares em concreto armado 20MPa, incluso fôrmas, preparo e lançamento		m³		1.18		1,300.00		1,534.00

		2.7		Aterro apiloado		m³		45.27		20.00		905.40

				Subtotal 2								6,515.90

		3		Alvenaria

		3.1		Alvenaria de parede com tijolo furado		m²		108.00		41.06		4,434.48

		3.2		Vergas,  contravergas em concreto armado		m²		0.19		1,300.00		247.00

				Subtotal 3								4,681.48

		4		Revestimentos

		4.1		Revestimento com argamasa para paredes, chapisco e reboco		m²		216.00		14.28		3,084.48

		4.2		Massa corrida sobre reboco interno		m²		108.00		10.00		1,080.00

		4.3		Piso cerâmico anti-derrapante, PEI-5, assentado com argamassa pré-fabricada, rejuntamento com argamassa pré-fabricada		m²		66.20		45.00		2,979.00

		4.4		Rodapé cerâmico, aplicado com argamassa e rejuntado com argamassa pré-fabricada		m		40.00		6.00		240.00

		4.5		Soleiras e peitoris em granito, portas e janelas - largura= 15cm		m		4.00		40.00		160.00

		4.6		Contrapiso em concreto com lançamento - 20 Mpa - e= 6cm		m²		66.20		24.82		1,643.08

		4.7		Calçada de concreto sobre lastro de brita - e= 8cm		m²		6.70		24.82		166.29

				Subtotal 4								9,352.86

		5		Pintura

		5.1		Pintura acrílica em paredes internas e externas, 3 demãos com fundo preparador		m²		216.00		15.00		3,240.00

		5.2		Selador nas paredes internas e externas, 2 demãos com fundo preparador		m²		216.00		3.50		756.00

		5.3		Esmalte sintético em superfícies de madeira, 2 demãos com fundo preparador		m²		16.80		8.00		134.40

				Subtotal 5								4,130.40

		6		Esquadrias

		6.1		Porta interna lisa em madeira maciça, para pintura, 1 folha de abrir, batente e guarnição em madeira maciça, com ferragem, 80x210cm		un		5.00		269.55		1,347.75

		6.2		Janela de vidro temperado 8mm - 2 folhas fixas e 2 de correr		m²		7.80		200.00		1,560.00

		6.3		Janela basculante de vidro temperado 8mm		m²		0.96		200.00		192.00

				Subtotal 6								3,099.75

		7		Forros

		7.1		Forro em PVC interno com enchimento de madeira		m²		66.20		30.00		1,986.00

		7.2		Forro em madeira de lei para beirais		m²		26.00		73.78		1,918.28

				Subtotal 7								3,904.28

		8		Cobertura

		8.1		Estrutura de madeira de lei para cobertura		m²		110.00		83.05		9,135.50

		8.2		Cobertura com telhas cerâmicas de primeira qualidade		m²		110.00		25.35		2,788.50

		8.4		Cumeeira cerâmica		m		28.00		12.25		343.00

		8.5		Testeira de madeira/beiral - 17cm		m		22.00		30.00		660.00

				Subtotal 8								12,927.00

		9		Instalações elétricas e telefônicas

		9.1		Eletroduto corrugado 3/4" embutido na parede		m		40.00		2.10		84.00

		9.2		Eletroduto rígido 3/4" acima do forro		un		20.00		4.00		80.00

		9.3		Fio isolado seção 2,5mm2		un		120.00		2.00		240.00

		9.4		Fio isolado seção 4,0mm2		un		120.00		3.00		360.00

		9.5		Fio de telefone CI 30 pares		un		20.00		2.10		42.00

		9.6		Tomada universal redonda 2P+T - 20A		un		20.00		9.30		186.00

		9.7		Interruptor de embutor simples 2 teclas com tomada		un		5.00		3.00		15.00

		9.8		Quadro de distribuição em chapa de aço de embutir - 10 circuitos com disjuntores		un		1.00		85.00		85.00

		9.9		Disjuntor monopolar 25A		un		3.00		12.00		36.00

		9.10		Disjuntor monopolar 40A		un		1.00		30.00		30.00

		9.11		Luminária fluorescente embutida no forro tubular 2x40W - completa		un		9.00		150.00		1,350.00

				Subtotal 9								2,508.00

		10		Instalações hidro-sanitárias

		10.1		Tubo de PVC marrom soldável com conexões  25mm - água fria		m		10.00		13.55		135.50

		10.2		Tubo de PVC marrom soldável com conexões  40mm - água fria		m		2.00		13.55		27.10

		10.3		Tubo de PVC marrom soldável com conexões  50mm - água fria		m		2.00		13.55		27.10

		10.4		Tubo de PVC branco soldável  40mm com conexões - esgoto série normal		m		5.00		13.45		67.25

		10.5		Tubo de PVC branco soldável 50mm com conexões - esgoto série normal		m		14.00		26.85		375.90

		10.6		Tubo de PVC branco soldável 100mm com conexões - esgoto série normal		m		8.00		26.85		214.80

		10.7		Tubo de PVC branco soldável 150mm com conexões - esgoto série normal		m		1.00		35.00		35.00

		10.8		Fóssa completa com instalações		unid		1.00		800.00		800.00

		10.9		Sumidouro completo com instalalações		unid		1.00		800.00		800.00

		10.10		Caixa de inspeção esgoto 60x60x60cm, com tampa		unid		2.00		149.70		299.40

		10.11		Vaso sanitário louça branco  assento plástico e rabicho cromado - PDF		unid		2.00		300.00		600.00

		10.12		lavatório louça de sobrepor ferragens e metal cromado torneira de pressão - PDF		unid		2.00		181.00		362.00

		10.13		Registro de gaveta metálico 3/4", com canopla cromada		unid		2.00		58.25		116.50

		10.14		Dispensador de papel higiênico para rolo 300m em ABS		unid		2.00		67.15		134.30

		10.15		Saboneteira dispensador de líquido		unid		2.00		22.40		44.80

		10.16		Dispensador de papel toalha		unid		2.00		46.45		92.90

		10.17		Conjunto de barras de PDF		cj		2.00		250.00		500.00

				Subtotal 10								4,632.55

		11		Instalações de Combate a incêndio

		11.1		Extintor de incêndio PQS 4Kg		unid		1.00		135.25		135.25

		11.2		Placa de sinalização 16x25cm		unid		2.00		55.00		110.00

		11.3		Luminária fluorescente de emergência autonomia 2 horas		unid		1.00		32.00		32.00

				Subtotal 11								277.25

		12		Serviços complementares

		12.1		Faixa de madeira com largura de 15cm para cartazes nas salas de aula		m		44.00		7.00		308.00

		12.2		Limpeza final da obra		m²		160.68		2.00		321.36

				Subtotal 12								629.36

										TOTAL		55,357.43

				Canoinhas/SC 20 de Abril de 2011







