
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00028

Novembro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

ABRIGO (CENTENÁRIO)

(%)
01 SERVIÇOS 92.051,75 100,00

01.01 19.007,55 20,65PÁTIO (CIRCULAÇÃO)

01.01.001 m2 75,20 71,59 5.383,57 5,86Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

01.01.002 m 48,00 139,85 6.712,80 7,29Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm

01.01.003 m2 113,69 51,76 5.884,59 6,39Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o
esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado

01.01.004 m3 9,09 38,27 347,87 0,38Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento

01.01.005 m 24,00 16,22 389,28 0,42Caibro nao aparelhado *5 x 6* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da
regiao -  bruta

01.01.006 m 48,00 6,03 289,44 0,31Ripa massaranduba serrada  5cm x 1,5cm

01.02 8.485,17 9,22BANHEIROS

01.02.001 m2 42,64 3,03 129,20 0,14Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

01.02.002 m2 42,64 63,15 2.692,72 2,93Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado
em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado,
espessura 4cm. af_07/2021

01.02.003 m2 42,64 96,29 4.105,81 4,46Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões
60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014

01.02.004 un 2,00 339,24 678,48 0,74Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na parede
- fornecimento e instalação. af_01/2020

01.02.005 m3 1,20 79,71 95,65 0,10Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021

01.02.006 m 6,00 61,04 366,24 0,40Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

01.02.007 un 1,00 417,07 417,07 0,45Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do
piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal
branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga -
Rev 02

01.03 18.460,46 20,05ESQUADRIAS

01.03.001 m2 38,82 475,54 18.460,46 20,05Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas
móveis

01.04 11.058,83 12,02PINTURA INTERNA

01.04.001 m2 779,34 14,19 11.058,83 12,02Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.05 5.112,37 5,56PINTURA EXTERNA

01.05.001 m2 360,28 14,19 5.112,37 5,56Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.06 7.885,10 8,57MURO

01.06.001 m2 555,68 14,19 7.885,10 8,57Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.
af_06/2014

01.07 22.042,27 23,93DIVERSOS

01.07.001 m2 556,83 11,42 6.359,00 6,90Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou
similar.

01.07.002 m2 556,83 14,23 7.923,69 8,61Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol
ou similar
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01.07.003 m2 52,01 28,55 1.484,89 1,61Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs

01.07.004 m2 52,01 35,33 1.837,51 2,00Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.07.005 m2 12,25 54,47 667,26 0,72Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado
em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado,
espessura 3cm. af_07/2021

01.07.006 m² 123,50 28,87 3.565,45 3,87Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia

01.07.007 un 1,00 101,38 101,38 0,11Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão
popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019

01.07.008 un 1,00 103,09 103,09 0,11Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto
em alto rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instação

92.051,75
(noventa e dois mil, cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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