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00235/OP M²Piso porcelanato polido 60x60cm 8,431.026,00 224.027,10218,35
04254/ORSE M2Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.

enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

4,761.659,57 126.392,8576,16

03318/ORSE M2Reboco especial de teto 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedaci
t

2,824.863,40 74.896,3615,40
02291/ORSE M2Pintura para interiores, sobre laje e forro de gesso, com lixamento, aplicação de

01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva
latex convencional para interiores

2,545.571,22 67.356,0512,09

00152/ORSE M2Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, aparente, e= 0.09m, com argamassa t5 - 1
:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

2,523.118,70 67.020,8621,49
00345/OPLTDA mExecução de estaca hélice contínua monitorada Ø 420mm, concreto fck=20Mpa, inclus

ive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bat
e-estacas

2,28298,00 60.598,30203,35

07739/ORSE UNLuminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342
, da Lustres Projeto ou similar, completa

1,61154,00 42.835,10278,15
09675/ORSE M2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Porto

bello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusi
ve regularização de base ou emboço

1,22614,30 32.508,7652,92

01919/ORSE M2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 7,5 x 7,5 cm, na cor cinza 1,07689,00 28.400,5841,22
08805/ORSE M2Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 18mpa 0,95767,57 25.283,7632,94
08759/ORSE MCorrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 0,7838,52 20.751,11538,71
00339/OPLTDA unFornecimento e instalação de subestação aérea de 225KVA 0,651,00 17.396,7417.396,74
00144/OP MRodapé de granito Amarelo Arabesco 0,48558,00 12.739,1422,83
07138/ORSE MFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 0,453.300,00 11.946,003,62
09392/ORSE kgCabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) 0,42260,00 11.252,8043,28
02293/ORSE M2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l

íquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para exteriores

0,41453,82 10.859,9123,93

02008/ORSE unCuba de sobrepor (deca linha carrara ref l34), com sifão cromado (deca ref c1680)
, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca
ref1600)  ou similares

0,3820,00 10.171,80508,59

00149/OP M²Piso porcelanato natural 60x60cm 0,3854,00 10.062,90186,35
00232/OP mFornecimento e instalação de canaleta evolutiva de 130x50mm de PVC 0,3589,00 9.199,04103,36
07642/ORSE UNArandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro leitoso, ref. F

5124, da Lustres Projeto ou similar
0,3556,00 9.177,28163,88

00151/OP MPeitoril de granito Amarelo Arabesco 0,32124,00 8.606,8469,41
02341/ORSE M2Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex branco, Sika ou similar,

p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios
0,32222,52 8.469,1138,06

09056/ORSE UNLuminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento m
od.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar

0,3032,00 7.971,20249,10
02292/ORSE M2Pintura para exteriores, sobre pergolado, com lixamento, aplicação de 01 demão de

líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva la
tex convencional para exteriores

0,29435,00 7.712,5517,73

03433/ORSE UNLuminária 2x32w, incl. lampada e reator, Lumicenter air 232 dp (ou similar) 0,2727,00 7.163,91265,33
01844/ORSE M2Portão em aluminio 400x200cm, de abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar 0,2617,37 6.894,15396,90
00139/OPLTDA mCabo polarizado para áudio 2 x 2,5mm² - vermelho/preto 0,25600,00 6.672,0011,12
08082/ORSE kgCabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) 0,24150,00 6.447,0042,98
04273/ORSE UNTorneira de pressão, Fabrimar, série acquapress, ref 1180 ou similar (pia) 0,2433,00 6.427,41194,77
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00221/OP unFornecimento, instalação e ligação de distribuidor óptico, inclusive terminais (p

ig tails)
0,203,00 5.426,941.808,98

01513/ORSE UNCaixa de incêndio dimensões 0.90x0.60x0.17 m, inclusive mangueira de algodão de 2
1/2" l=30.00 m, adaptador e esguicho

0,205,00 5.417,651.083,53
00153/OP UNFornecimento e instalação de  porta corta fogo 90x210cm 0,209,00 5.293,44588,16
01867/ORSE MGuarda corpo em tubo de aço galvanizado ø 3", h=25cm 0,1989,50 5.096,1356,94
04722/ORSE M2Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou s

imilar
0,19233,90 5.021,8321,47

02005/ORSE unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190)
, válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal
(deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares

0,1811,00 4.783,13434,83

08811/ORSE MFornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm, para
pergolado, 48 unidades de 250cm

0,17120,00 4.578,0038,15
00154/OP M²Divisória de granito Amarelo Arabesco 0,1629,00 4.366,53150,57
02070/ORSE unVaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de d

escarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação
DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plá
stico

0,1610,00 4.332,60433,26

00145/OP MSoleira de granito Amarelo Arabesco 0,16128,90 4.167,3432,33
00143/OP M²Piso granito Amarelo Arabesco 40x40 0,1526,00 4.067,70156,45
07920/ORSE UNEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m 0,1520,00 3.941,80197,09
10452/ORSE kgAço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens

nas formas, para superestruturas e fundações
0,14565,92 3.802,986,72

08431/ORSE M2Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polim
ento, inclusive argamassa de regularização,

0,14100,00 3.789,0037,89
01775/ORSE MCorrimão em madeira para fixação em parede 0,1479,00 3.729,5947,21
00265/OPLTDA unDisjuntor termomagnetico tripolar 600 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65K

A
0,142,00 3.685,821.842,91

00763/ORSE MFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa
ou similar)

0,14122,00 3.617,3029,65
08854/ORSE M2Revestimento com placa MDF 5mm revestido com chapa em fórmica Almond ref.: L112 o

u similar
0,1261,00 3.265,3353,53

07751/ORSE MCalha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro 0,1241,00 3.198,0078,00
09689/ORSE UNDisjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA, curva c 0,126,00 3.148,08524,68
00184/OP unFornecimento e instalação de manilha de concreto ponta e bolsa de 300mm 0,1112,00 3.047,04253,92
09283/ORSE UNQuadro de distribuição de sobrepor, com barramento, em chapa de aço, para 200A, 8

0X60X20cm, para 30 disjuntores
0,104,00 2.692,92673,23

00478/ORSE UNTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 0,10235,00 2.629,6511,19
00147/OP M²Bancada em granito Amarelo Arabesco 0,1012,00 2.559,60213,30
00533/ORSE UNLuminária fluorescente plafonier c/ aletas 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6478/22 ou

similar), completa
0,1025,00 2.536,25101,45

07817/ORSE unTomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou simila
r

0,0943,00 2.489,2757,89
00613/OP unKit para fixação de cabo de cobre nú 35mm², com parafuso, bucha e presilha 0,09400,00 2.440,006,10
04708/ORSE unVaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, ELIZABETH ou similar, padrão popular

, inclusive assento plastico Amanco ou similar, conjunto de fixação, anel de veda
ção e engate plástico

0,0911,00 2.409,44219,04

04176/ORSE M2Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de g
abarito de madeira

0,09723,33 2.307,423,19
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08902/ORSE UNDisjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA, curva c 0,082,00 2.249,701.124,85
00162/OPLTDA unAnilhas para identificação 0,081.152,00 2.200,321,91
08022/ORSE UNEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m 0,089,00 2.196,27244,03
09199/ORSE UNEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m 0,0819,00 2.184,62114,98
00225/OP unFornecimento, instalação e ligação de tomada de cabeamento estruturado, RJ45, 2 p

osições em caixa para canaleta evolutiva
0,0833,00 2.112,3364,01

00231/OP mFornecimento, instalação e ligação de cabo de fibra óptica 2F, multimodo 0,0759,00 1.981,8133,59
02014/ORSE UNMictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref

c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares
0,075,00 1.892,95378,59

00166/OP UNFornecimento e instalação de engate flexível de cobre cromado, 1/2" 30cm 0,0783,00 1.860,0322,41
08492/ORSE UNBarra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" 0,0720,00 1.786,2089,31
00343/OPLTDA unConstrução de Barrilete 0,071,00 1.772,511.772,51
00152/OP UNMobilização 0,061,00 1.700,001.700,00
00266/OPLTDA unQuadro de medição indireta para transformadores de até 112 kv, dim. 1,50x0,70x0,2

5m, exceto disjuntores
0,051,00 1.352,541.352,54

00495/ORSE UNQuadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 36 d
isjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

0,054,00 1.322,72330,68
04076/ORSE UNProjetor, com lente, inclusive lâmpada vapor metálico de 400W e reator, Tecnowatt

, ref IFIM 401 SV, ou similar
0,054,00 1.272,60318,15

02797/ORSE unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.6
0 x 0.60 x 0.60m

0,045,00 1.180,80236,16
03400/ORSE MFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 mm (ref. mopa

ou similar)
0,0433,00 1.144,1134,67

00765/ORSE UNFornecimento e instalação de eletrocalha metálica  50 x  50 x 3000 mm (ref. valem
am ou similar)

0,0430,00 1.099,8036,66
08008/ORSE mCabo coaxial rgc 59 malha 67 0,04400,00 1.096,002,74
10425/ORSE unConector split -  bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação 0,04160,00 1.040,006,50
02093/ORSE unPia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, c/ 02 cubas,válvulas crom

ada, torneiras cromada e sifão cromado, concretada e assentada
0,041,00 1.031,371.031,37

08306/ORSE UNDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur
va B, corrente 5KA

0,04100,00 1.024,0010,24
02497/ORSE m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,

50m
0,0440,50 1.016,1525,09

09416/ORSE UNInstalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado
, exclusive fornecimento do medidor

0,041,00 960,53960,53
00371/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 0,04672,00 940,801,40
00762/ORSE MFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mop

a ou similar)
0,0348,00 927,3619,32

01129/ORSE UNJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm 0,03134,00 911,206,80
09669/ORSE UNPerfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm 0,0333,00 897,6027,20
00261/OP unCaixa de inspeção 60 x 60 x 60cm 0,035,00 869,45173,89
02800/ORSE unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  0.8

0 x 0.80 x 1.00m
0,031,00 780,01780,01

00304/ORSE MRufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm 0,0347,80 755,2415,80
00251/ORSE MCumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm 0,0318,90 727,8438,51
07743/ORSE UNDisjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva

C
0,0317,00 691,5640,68

09510/ORSE UNEletroduto em ferro galvanizado  pesado sem costura 4" x 3m 0,035,00 690,35138,07
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09298/ORSE mCabo coaxial rgc 75 ohms 0,03200,00 686,003,43
08199/ORSE UNPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,20x2,10m, duas folhas, co

m visor 0,50x0,50m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens,  exceto vidros
0,031,00 675,50675,50

00303/ORSE M2Cobertura com toldo fixo (01) uma àgua lona Night & Day c/blackout c/ Estrutura e
m perfis em aço galvanizado patente de 11/4" e 1" c/e=1,20mm e pintura da estrutu
ra em epóxi c/vedação vedacalha

0,033,60 674,17187,27

09688/ORSE UNDisjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA,curva c 0,033,00 664,44221,48
00201/OP unFornecimento, instalação e ligaçao de antena coletiva de televisão, externa, digi

tal, 18 elementos
0,021,00 633,15633,15

00378/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") 0,0218,00 613,4434,08
08000/ORSE UNDisjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur

va c
0,0210,00 600,0060,00

00372/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 0,02309,00 596,371,93
00249/OPLTDA unArruela de latão 1/4" 0,02400,00 588,001,47
08965/ORSE UNPorta em madeira de lei, almofadada, 1,60 x 2.10 m, inclusive batente e dobradiça

s
0,021,00 578,53578,53

00824/ORSE unPára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e co
nectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx2" e base

0,021,00 566,02566,02
03707/ORSE UNTubo de ligação em PVC, com anel expansor para bacia, acabamento cromado, DECA 19

68C ou similar
0,0210,00 565,7056,57

00068/ORSE m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à
percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação

0,0239,00 560,4314,37
04533/ORSE UNFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 mm  (ref. mop

a ou similar)
0,026,00 559,9293,32

09067/ORSE UNDisjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA, curva c 0,021,00 557,98557,98
737686/SINAPI mCabo telefonico ci-50 50pares (uso interno) - fornecimento e instalacao 0,0250,00 554,0011,08
00218/OP unFornecimento, instalação e montagem de quadro de distribuição telefônico, de ferr

o, fundo de madeira, de embutir, com dimensões de 60x60x12cm
0,021,00 552,46552,46

09073/ORSE UNBalizador de led com 1,5w, de embutir, caixa 4"x2", com sensor foto célula, ref.
00 - TB-300 da Lumilandia ou similar

0,028,00 538,8867,36
00451/ORSE UNDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur

va C
0,029,00 538,5659,84

00214/OP unFornecimento, instalação e ligação de potenciômetro de 1Kohm-8ohm 0,0224,00 534,7222,28
00164/OP UNFornecimento e instalação de tê de ferrogalvanizado 2.1/2" 0,028,00 524,8865,61
09048/ORSE UnConector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560

(pára-raio)
0,0225,00 510,5020,42

03629/ORSE UNPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive ba
tentes e ferragens

0,022,00 501,08250,54
10725/ORSE unFornecimento e instalação de conector BNC de solda p/CFTV 0,0244,00 493,2411,21
02887/ORSE unFornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conect

or
0,0217,00 489,4328,79

04771/ORSE mCabo telefônico ci 50 - 20 pares 0,0265,00 477,107,34
00363/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 0,02107,00 470,804,40
04275/ORSE UNPlaca de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.12 m 0,0210,00 464,9046,49
01701/ORSE UNRalo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabament

o cromado
0,0220,00 434,6021,73

09383/ORSE UNCaixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco,
com grelha, Akros ou similar

0,0225,00 419,7516,79
00439/OP unCaixa de Inspeção tipo manilha de concreto, d=40cm, h=40cm 0,0117,00 385,2222,66
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07994/ORSE UNDisjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corre

nte 5KA, curva c
0,019,00 366,1240,68

00748/ORSE UNFornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x  50 x 3000 mm (ref. vl 3.
01 ge valemam ou similar)

0,015,00 353,2570,65
00362/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 0,01115,00 351,903,06
00019/OP kgFornecimento e aplicação de arame galvanizado 14 BWG 0,0136,00 347,049,64
00807/ORSE UNSirene de alcance - 500m, 100A/220v 0,011,00 346,12346,12
01672/ORSE UNJoelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário,

diâm = 40mm
0,0152,00 344,766,63

00235/OPLTDA unConector plug RCA vermelho ou preto - macho 0,0166,00 344,525,22
08003/ORSE UNDisjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), cur

va C, 5KA
0,014,00 329,2082,30

00262/OP unCaixa de inspeção 80 x 80 x 80cm 0,011,00 321,99321,99
00160/OP UNConstrução de hidrante de passeio inclusive fornecimento da tampa de ferro fundid

o.
0,011,00 311,30311,30

00494/ORSE UNQuadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 d
isjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

0,011,00 310,61310,61
00161/OP UNFornecimento e instalação de dispositivo de utilização do Corpo de Bombeiros (DEP

UB)
0,011,00 303,30303,30

00165/OP UNFornecimento e instalação de tê de ferrogalvanizado 3" 0,014,00 293,7673,44
00653/ORSE UNFornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" 0,0143,00 289,396,73
01033/ORSE MTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2") 0,019,00 281,7031,30
00163/OP UNFornecimento e instalação de ponto de ancoragem 0,014,00 274,6068,65
00479/ORSE UNJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" 0,0155,00 273,904,98
00191/OP unConstrução de caixa de água pluvial com grelha 60x60cm 0,012,00 272,72136,36
02316/ORSE M2Pintura  esmalte sintético, com aplicação de 02 demãos sobre guarda corpo de ferr

o galvanizado
0,0136,00 263,167,31

10694/ORSE unConector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) 0,0117,00 258,0615,18
00217/OP unFornecimento, instalação e montagem de centro de distribuição telefônico, de ferr

o, fundo de madeira, de embutir, com dimensões de 60x60x12cm
0,011,00 244,43244,43

08490/ORSE UNDisjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10K
A, curva c

0,011,00 243,81243,81
737685/SINAPI mCabo telefonico ci-50 30pares (uso interno) - fornecimento e instalacao 0,0135,00 240,806,88
09034/ORSE UNDisjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA, curva c 0,011,00 240,48240,48
00492/ORSE UNQuadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico, c/b

arramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores
0,011,00 216,01216,01

01691/ORSE UNCaixa de gordura - "cg" - (60 x 50 x 65cm) 0,011,00 201,69201,69
00342/OPLTDA unFornecimento e instalação de chapa de madeira compensada, 50x50x2cm 0,0110,00 193,0019,30
00224/OP unFornecimento, instalação e ligação de tomada de cabeamento estruturado, RJ45, 2 p

osições em caixa no piso, espelho de metal
0,013,00 189,0363,01

00493/ORSE UNQuadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 d
isjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores

0,011,00 185,84185,84
00374/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 0,0146,00 178,023,87
00200/OP unFornecimento, instalação e ligação de tomada para conexão de antena coletiva de T

V, inclusive divisores de sinal
0,018,00 174,2421,78

00216/OP unFornecimento, instalação e montagem de centro de distribuição telefônico, de ferr
o, fundo de madeira, de embutir, com dimensões de 40x40x12cm

0,011,00 165,31165,31
00922/ORSE UNFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de     4" 0,011,00 157,55157,55
ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 5 rptCurvaABCServicoEmpreendimento



Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO UNIT

OFICINA DE PROJETOS LTDA
Rua Alexsandro de Oliveira Porto, 06  LuziaAracaju-SE CNPJ : 32.710.477/0001-57

UN

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00039

Maio/2015-1Ref :

(%)

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN - SERVIÇOS

CUSTO TOTALQUANT
00441/OP unTerminal aéreo tipo curto, 35mm, sem bandeirinha 0,0117,00 156,409,20
08615/ORSE UNCaixa R1, padrão Telemar. em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m,  dim. int

. =  0.60 x 0.35 x 0.40m, com tampão de ferro fundido
0,011,00 153,62153,62

00365/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") 0,0122,00 149,386,79
07663/ORSE UNPlanta - Russélia (russelia equisetiformis), fornecimento e plantio 0,0130,00 148,504,95
04280/ORSE unCaixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha 0,016,00 144,1824,03
07892/ORSE UNEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m 0,011,00 141,23141,23
00375/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 0,0125,00 140,755,63
00784/ORSE UNInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 0,0110,00 137,0013,70
07669/ORSE UNPlanta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio 0,0010,00 129,3012,93
00367/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") 0,005,00 129,0525,81
00187/OP unConstrução de caixa sifonada em alvenaria 50x50cm 0,001,00 123,36123,36
00246/OPLTDA unConector tipo "X" , em bronze para cabos de cobre de 35mm² 0,003,00 110,8536,95
00366/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 0,009,00 101,3411,26
00369/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4") 0,002,00 99,6049,80
00654/ORSE UNCaixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto 0,0022,00 96,584,39
08820/ORSE UNPlanta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio 0,0012,00 87,847,32
07872/ORSE UNFornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm 0,004,00 84,6821,17
04283/ORSE UNRalo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm 0,005,00 81,2516,25
07861/ORSE UNAcionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio 0,001,00 67,9267,92
08963/ORSE M2Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm 0,001,40 66,3547,39
00176/OP UNFornecimento e instalação de válvula de metal cromada para tanque 0,001,00 66,0166,01
00368/ORSE UNCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 0,002,00 62,0631,03
00223/OP unFornecimento, instalação e ligação de tomada de cabeamento estruturado, RJ11, 1 p

osição em caixa na parede
0,002,00 62,0231,01

08236/ORSE unTorneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153, linha Misty, Fabrimar ou sim
ilar

0,003,00 61,9820,66
00377/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 0,003,00 57,9919,33
00172/OP UNFornecimento e instalação de sifão de metal cromado para tanque 0,001,00 57,0157,01
00248/OPLTDA unParafuso philips inox de 4,2x32mm c/ bucha plástica s6 0,0080,00 56,000,70
00376/ORSE UNLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") 0,007,00 55,727,96
01196/ORSE UNUnião de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 75mm, p/ água 0,002,00 51,6425,82
00104/OPLTDA unBloco de distribuição tipo Bargoa M10 p/ telefonia e interfonia - 10 pares 0,004,00 51,6412,91
01188/ORSE UNTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 100 x 75mm 0,001,00 42,7342,73
01044/ORSE unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 75mm x

21/2"
0,002,00 37,6018,80

06095/ORSE unCaixa para proteção de hidrômetro pre-moldada em concreto, para ligaçoes domicili
ares, fornecimento e assentamento

0,001,00 33,9933,99
00247/OPLTDA unParafuso c/ porca e arruela inox de 1/4" x 7/8" 0,0030,00 27,600,92
03998/ORSE UNCabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento e Instalação 0,001,00 25,1725,17
01194/ORSE UNUnião de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 50mm, p/ água 0,002,00 18,229,11
01702/ORSE UNRalo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha quadrad

a acabamento cromado
0,001,00 16,9016,90

01042/ORSE unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x
11/2"

0,002,00 16,788,39
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01039/ORSE unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x

11/4"
0,002,00 15,547,77

01193/ORSE UNUnião de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm, p/ água 0,002,00 12,906,45
01097/ORSE UNCap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm 0,005,00 12,202,44
01582/ORSE unRedução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm =   75 x 50

mm
0,001,00 8,138,13
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