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Novembro/2021-1Ref :

(%)

ABRIGO (CENTENÁRIO)

CUSTO TOTALQUANT
88489/SINAPI m2Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_

06/2014
26,141.695,30 19.479,0011,49

12332/ORSE m2Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis 20,0538,82 14.942,98384,93
00208/ORSE m2Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou s

imilar
8,61556,83 6.414,6811,52

09078/ORSE mCalha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm 7,2948,00 5.433,60113,20
12625/ORSE m2Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou simil

ar.
6,90556,83 5.145,119,24

10169/ORSE m2Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esm
eril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

6,39113,69 4.763,6141,90

04449/ORSE m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para fixaç
ão (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

5,8575,20 4.357,8457,95

87257/SINAPI m2Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x6
0 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

4,4642,64 3.323,3677,94

05009/ORSE m²Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia 3,87123,50 2.886,2023,37
87767/SINAPI m2Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 

áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 4cm. 
af_07/2021

2,9342,64 2.179,7651,12

01908/ORSE m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca
l / areia), espessura 2,0 cm

2,0052,01 1.487,4928,60

04850/ORSE m2Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs 1,6152,01 1.201,9523,11
100868/SINAPI unBarra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede - f

ornecimento e instalação. af_01/2020
0,742,00 549,20274,60

87757/SINAPI m2Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em 
áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. 
af_07/2021

0,7212,25 540,1044,09

07899/ORSE unVaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, 
linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fi
xação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02

0,451,00 337,60337,60

89714/SINAPI mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

0,406,00 296,4649,41

08038/ORSE m3Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento 0,389,09 281,6130,98
97631/SINAPI m2Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 0,1442,64 104,472,45
12432/ORSE unPlaca indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em al

to rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação
0,111,00 83,4583,45

91304/SINAPI unFechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, 
incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

0,111,00 82,0682,06

93358/SINAPI m3Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 0,101,20 77,4264,52
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