
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330 

Telefone: (31) 3226-8403  - h�p://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br 
  

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

 

 

Local_____________________________________________ Data: ____/____/______ 

 

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022

 

Razão Social Licitante:

CNPJ Licitante:

Endereço da licitante:

Telefone da licitante:

Representante Legal (nome e CPF):

 
 

Declaramos que recebemos o Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022, necessários ao cumprimento do objeto da licitação em apreço, e todos os arquivos dos projetos
relacionados para execução do objeto.

 

Declaramos que os serviços objeto dessa licitação serão executados em conformidade com as condições estabelecidas no edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022.

 

Declaramos ainda que nos preços abaixo estão incluídos os encargos sociais e trabalhistas, frete, todos os equipamentos, mão de obra, instrumentos, ferramentas,
transporte, máquinas e materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços/obra.

 

O valor Global é de R$__________(_________________________________________) conforme detalhamento abaixo dos preços unitário e global.

 

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO NOVO LAYOUT DO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª
REGIÃO - CRN9 Área:  710,00m² 

Proprietário: CRN9 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO Leis Sociais:  
Endereço: RUA MARANHÃO Nº 310, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA - BELO HORIZONTE/ MG BDI:  

ITEM DESCRIÇÃO UND
(A)

QTIDADE
(B)

CUSTO UNITÁRIO (R$) PR.
UNITÁRIO 
C/BDI 
(R$)

(F) = (E)
considerando
aplicação do
BDI

 VALOR TOTAL 
(R$) 
(G) =
(F) x B

 MATERIAL
(C)

 MÃO
DE
OBRA
(D) 

TOTAL
(E)
(E) =
(C+D) 

1.1 ADMINSTRAÇÃO DA OBRA        
1.1.1 TAXAS E RECOLHIMENTOS        

1.1.1.1 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART vb                          
1,00      

1.1.1.2 Cópias e plotagens vb                          
1,00      

1.1.1.2 Alvará de construção para reforma vb                          
1,00      

1.1.1.2 Projeto "As Built" dos projetos que sofreram alterações no decorrer da
da execução da obra, a ser entrega no final do contrato vb                          

1,00      

1.1.2 CANTEIRO DE OBRAS        

1.1.2.1 Placa de identificação da Obra m²                          
6,00      

1.1.3 OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS        

1.1.3.1

Operação do Canteiro de obras (preços estimativos para operação mensal
do canteiro, considerando custos com o consumo de energia,  internet,
contas de telefone, aluguel de impressora e materiais de consumo em
geral).

mês                          
3,00      

1.1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL        
1.1.4.1 Administração local, composta por uma equipe mínima de: Engenheiro

Civil Gestor FULL TIME, Encarregado Geral da Obra, Comprador,
Auxiliar de Serviços Gerais, (considerando os salários de acordo o
Sindicato dos Engenheiros (SENGE_MG) para o Engenheiro e

vb                          
1,00

     



Convenção Coletiva do Sinduscon-MG para os demais profissionais da
equipe)

1.1.5 EQUIPAMENTOS        

1.1.5.1

Locação de andaime metálico - tipo torre (aluguel mensal) para serviços
internos com altura maior que 1,50m, inclusive rodízios, assoalho,
guarda corpo, escada e frete de entrega e devolução, para alcance de 4,00
metros de altura. EXCLUSIVE montagem e desmontagem

mês                          
3,00      

1.1.5.2 Montagem e desmontagem de dois andaimes metálicos - tipo torre para
serviços internos e externos, sendo: 4 andaimes com 2,00m de altura vb                          

1,00      

1.1.6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E
EQUIPAMENTOS        

1.1.6.1 Mobilização de pessoal vb                          
1,00      

1.1.6.2 Mobilização de equipamentos vb                          
1,00      

1.1.6.3 Desmobilização de pessoal vb                          
1,00      

1.1.6.4 Desmobilização de equipamentos vb                          
1,00      

1.2 SERVIÇOS PRELIMARES        
1.2.1 TAPUMES        

1.2.1.1
Fornecimento e instalação de Tapume madeira compensada resinada e=
12mm h=2,20m, estrutura c/ madeira de reflorestamento, incluindo
montantes, pintura esmalte sintético a definir

m²                       
28,53      

1.2.2 REMOÇÃO DE ENTULHO        

1.2.2.1
Remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),  considerado CAÇAMBA DE
ENTULHOS MISTOS a cada semana

vb                          
1,00      

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS        
1.3.1 DEMOLIÇÕES        

1.3.1.1

Demolição conforme detalhado em projeto arquitetônico: 
* Parede em drywall do 3º e 7º pavto; 
* De alvenaria para adequação do novo layout do 7º e 8º pavto; 
* Demolição do piso cerâmico, considerando o reaproveitamento do
contrapiso do 3º, 7º e 8º pavto; 
* Demolição do revestimento cerâmico de parede sem reaproveitamento
do 4º, 7º e 8º pavtos; 
* Reboco nas paredes de alvenarias do 7º e 8º pavto; 
* Remoção do forro de gesso do 3º e 4º pavto, sem reaproveitamento; 
Retirada conforme detalhado em projeto arquitetônico: 
* Retirada total da instalação de ar condicionado de 3º e 4º pavimentos,
sem reaproveitamento; 
* Esquadrias de madeira que não serão reaproveitadas no 4º, 7º e 8º
pavimentos, sem reaproveitamento; 
* Parede de madeira em divisórias naval no 4º e 7º pavimentos; 
* Bancadas de granito, louças/metais dos sanitários e barras de apoio,
que não serão reaproveitados; 
* Retirada das instalações exposta no 8º pavimento que não serão
reaproveitadas; 
* Remoção de mobiliário que não serão reaproveitados; 
* Do entulho gerado, incluindo a carga até a caçamba e demais itens que
se fazem necessários para implantação do projeto em questão.

vb                          
1,00      

1.4 FECHAMENTOS DE PAREDE        
1.4.1 PAREDE DE GESSO ACARTONADO        

1.4.1.1
Execução de paredes em gesso acartonado, com 2 faces do  tipo dry-
wall, espessura final 9,5cm, em placas na cor Branca "ST", para áreas
secas

m²                          
6,71      

1.4.1.2
Execução de paredes em gesso acartonado, com 2 faces do  tipo dry-
wall, espessura final 9,5cm, em placas na cor Verde "RU", para áreas
molhadas

m²                       
25,75      

1.4.1.3

Fornecimento e instalação de parede com placas de gesso acartonado
(dry wall) com 2 faces do  tipo dry-wall, espessura final 9,5cm, em
placas na cor Branca "ST"  para áreas secas, incluindo o tratamento
acústico em manta de lã de pet

m²                       
29,97      

1.4.1.4

Fornecimento e instalação de parede com placas de gesso acartonado
(dry wall) com 2 faces do  tipo dry-wall, espessura final 9,5cm, em
placas na cor Verde "ST", para áreas molhadas, incluindo o tratamento
acústico em manta de lã de pet

m²                       
41,91      

1.4.1.5 Fornecimento e execução de tratamento acústico com manta de lã de pet
- em parede existente m²                       

95,54      

1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO        

1.5.1 Fornecimento e aplicação de pintura impermeabilizante com igolflex ou
equivalente a 3 demãos  - para área molhada interna m²                       

25,80      

1.6 REVESTIMENTO DE PISO        
1.6.1 REVESTIMENTO DE PISO        

1.6.1.1 Recomposição do piso existente, onde apresentar anomalias e/ou
danificações m²                       

14,97      

1.6.1.2 Execução de sóculo em alvenaria, h=10cm, com revestimento em
argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura média de 3cm m²                          

3,97      

1.6.1.3 Enchimento de piso com lastro de concreto não estrutural, na espessura
de 3cm m²                    

171,49      

1.6.1.4 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de
cimento e areia no traço 1:5, espessura média de 3cm m²                    

288,15      

1.6.2 PISO CERÂMICO        



1.6.2.1 Fornecimento e assentamento de revestimento Porcelanato retificado tipo
cimento queimado, dimensões 60x60cm, tipo concreto, MS. Barcelona
Acero, ref.: Portobello,  inclusive argamassa de cimento colante, rejunte
quartzolit na cor cinza ártico e espaçadores de plástico 

m²                       
12,51

     

1.6.3 PISO VINILICO        

1.6.3.1

Fornecimento e assentamento de Piso vinílico em réguas com
acabamento madeirado, dimensões 178x1219cm. Ref.: Sevilha, Linha
City, marca Durafloor ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

m²                    
275,64      

1.6.4 PROTEÇÃO DE PISO        

1.6.4.1 Fornecimento e colocação de papelão ondulado e/ou manta protetora
salva piso, para proteção do piso assentado m²                    

288,15      

1.6.5 SOLEIRA        

1.6.5.1 Fornecimento e assentamento de soleira em perfil junção no mesmo
padrão do piso vinílico m                          

4,20      

1.6.6 RODAPÉ        

1.6.6.1

Fornecimento e assentamento de Rodapé em poliestireno, h=7cm, cor
branco. Ref.: Rodapé 446, cor branco, Linha Moderna, marca Santa
Luzia ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9, inclusive materiais necessários para instalação

m                    
252,43      

1.7 REVESTIMENTO DE PAREDE        
1.7.1 REVESTIMENTO INTERNO        

1.7.1.1 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no
traço 1:3, espessura 5 mm m²                    

170,60      

1.7.1.2 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço
1:0.5:6, espessura 20 mm m²                       

89,60      

1.7.1.3
Recomposição de reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm - alvenaria
existente com anomalias e imperfeições

m²                       
82,00      

1.7.2 REVESTIMENTO CERAMICO        

1.7.2.1

Fornecimento e assentamento de Porcelanato tipo tijolo rústico,
dimensões 6,5x23cm, variação visual V4, com 83 faces, junta seca. Ref.:
Tom Brick, linha Taylor Made Bricks, marca Portobello, inclusive
argamassa de cimento colante 

m²                          
6,03      

1.7.2.2

Fornecimento e assentamento de Porcelanato cor verde, dimensões
6,5x23cm, variação visual V1, com 6 faces, Junta seca. Ref.:
Acquamarine, linha Color Market, marca Portobello, inclusive
argamassa de cimento colante e rejunte  e rejunte quartzolit na cor branca

m²                       
50,28      

1.8 ESQUADRIAS DE MADEIRA        

1.8.1

Fornecimento e instalação de Porta de giro tipo prancheta, com miolo em
lã de pet, com marco e alizar, L=7cm no mesmo acabamento. (Fechadura
externa tipo alavanca com acabamento cromado. Ref.: MZ 271 Standard,
marca Papaiz ou equivalente), e acabamento laminado cor branco, nas
seguintes dimensões:

       

1.8.1.1 0,60x2,10m - assentamento em parede L= 7cm und                          
1,00      

1.8.1.2 0,80x2,10m - assentamento em parede L= 7cm und                          
7,00      

1.8.2

Fornecimento e instalação de Porta de giro tipo prancheta, com miolo em
lã de pet, com marco e alizar, L=7cm no mesmo acabamento. (Fechadura
externa tipo alavanca com acabamento cromado. Ref.: MZ 271 Standard,
marca Papaiz ou equivalente) e com acabamento laminado madeirado
(Noce Amendoa), nas seguintes dimensões:

       

1.8.2.2 1,00x2,10m - assentamento em parede L= 7cm und                          
1,00      

1.8.3

Fornecimento e instalação de Porta de correr 95x210cm tipo prancheta
com miolo em lã e acabamento laminado cor madeirado (Noce
amêndoa), com marco e alizar l:7cm  no mesmo acabamento, puxador
tipo alça em Zamac 300mm, ref.: isero ou equivalente, com fechadura
tipo bico de papagaio, nas seguintes dimensões:

       

1.8.3.1 0,95x2,10m - assentamento em parede L= 7cm und                          
4,00      

1.8.4 Acessórios para portas        

1.8.4.1
Fornecimento e instalação de barrado em chapa inóx de proteção anti-
impacto, instalado na em uma face da porta, na parte inferior, para
atendimento a NBR 9050/15 - WC PNE

und                          
4,00      

1.8.4.2 Fornecimento e instalação de batedor de porta - TODAS AS PORTAS und                          
9,00      

1.9 FORROS        
1.9.1 FORRO DE GESSO        

1.9.1.1
Recomposição de forro em gesso acartonado (placa branca), constituída
de placas ST (standard), incluindo linha de sombra, tipo junta de
dilatação (tabica) de 3x3cm, fixados na laje

m²                       
30,41      

1.9.1.2
Fornecimento e montagem de sistema de forro em gesso acartonado
(placa branca), constituída de placas ST (standard), incluindo linha de
sombra, tipo junta de dilatação (tabica) de 3x3cm, fixados na laje

m²                    
113,97      

1.9.1.3

Fornecimento e montagem de sistema de forro de gesso acartonado
acústico em chapas com perfuração retangular aleatório, ref.: cleaneo
acústico, marca Knauf ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9, incluindo linha de sombra, tipo junta de
dilatação (tabica) de 3x3cm, fixados na laje

m²                    
270,76      

1.10 PINTURA        
1.10.1 SOBRE PAREDES INTERNAS        



1.10.1.1 Aplicação de fundo selador acrílico a uma demão, Ref.:  Suvinil ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

m²                    
549,86

     

1.10.1.2
Emassamento de paredes com duas demãos de massa a base de PVA
acrílica, Ref.:  Suvinil ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

m²                    
549,86      

1.10.1.3
Pintura de parede em tinta látex acrílica na cor a definir, ref.: Suvinil ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9, a duas demãos 

m²                    
529,71      

1.10.1.4

Execução de pintura acrílica premium com efeito tipo cimento
queimado, ref.: Suvinil ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9, aplicada com desempenadeira de aço
inoxidável com cantos arredondados

m²                       
20,15      

1.10.2 SOBRE TETOS        

1.10.2.1
Aplicação de fundo selador acrílico, marcas de referência Suvinil ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

m²                    
113,97      

1.10.2.2
Emassamento de teto com duas demãos de massa a base de PVA, Ref.:
Suvinil ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

m²                    
113,97      

1.10.2.3
Pintura de parede em tinta látex acrílica fosca, na cor: Branco Neve, ref.:
Suvinil ou  equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9, a duas demãos 

m²                    
113,97      

1.11 BANCADAS DE GRANITO        
1.11.1 LAVABO        

1.11.1.1

Fornecimento e instalação de Bancada em Granito Preto São Gabriel
polido nas duas faces aparentes, sem rodabanca, com testeiras h=10cm e
furos para cuba quadrada de semi-encaixe, apoiado sobre suportes
metálicos, medindo 1,20x0,30m - conforme detalhamento na prancha 06
do projeto arquitetônico

und                          
2,00      

1.11.2 COPA        

1.11.2.1

Fornecimento e instalação de Bancada em Granito Preto São Gabriel
polido nas duas faces aparentes, sem rodabanca, com testeiras h=10cm e
furos para cuba de embutir em aço inóx retangular, apoiado sobre
suportes metálicos, medindo 1,83x0,60m - conforme detalhamento na
prancha 04 do projeto arquitetônico

und                          
1,00      

1.12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS        

1.12.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS        

1.12.1.1 Caixa de gordura PVC ø295x449x75mm pç                          
1,00      

1.12.1.2 Caixa sifonada com grelha PVC ø150x150x150mm pç                          
3,00      

1.12.1.3 Ralo caixa seca PVC ø100X40mm pç                          
1,00      

1.12.1.4 Válvula de admissão de ar PVC ø50mm pç                          
2,00      

1.12.1.5 Bucha de redução pvc esgoto branco - Ø50x40mm pç                          
2,00      

1.12.1.6 Curva longa 90° PVC branco - Ø100mm pç                          
2,00      

1.12.1.7 Curva 45° PVC branco - Ø100mm pç                          
4,00      

1.12.1.8 Curva 45° PVC branco - Ø75mm pç                          
2,00      

1.12.1.9 Curva 45° PVC branco - Ø50mm pç                       
11,00      

1.12.1.10 Curva 45° PVC branco - Ø40mm pç                       
16,00      

1.12.1.11 Joelho 90° PVC branco - Ø100mm pç                          
3,00      

1.12.1.12 Joelho 90° PVC branco - Ø50mm pç                          
4,00      

1.12.1.13 Joelho 90° PVC branco - Ø40mm pç                          
8,00      

1.12.1.14 Junção simples pvc esgoto branco - Ø100mm-Ø100mm pç                          
2,00      

1.12.1.15 Junção simples pvc esgoto branco - Ø100mm-Ø75mm pç                          
1,00      

1.12.1.16 Junção simples pvc esgoto branco - Ø100mm-Ø50mm pç                          
4,00      

1.12.1.17 Junção simples pvc esgoto branco - Ø40mm-Ø40mm pç                          
1,00      

1.12.1.18 Junção invertida pvc esgoto branco - Ø100mm-Ø100mm pç                          
2,00      

1.12.1.19 Junção invertida pvc esgoto branco - Ø75mm-Ø50mm pç                          
2,00      

1.12.1.20 Luva de redução pvc esgoto branco - Ø50x40mm pç                          
3,00      

1.12.1.21 Tê 90º pvc esgoto branco - Ø75mm pç                          
1,00      

1.12.1.22 Tê 90º pvc esgoto branco - Ø50mm pç                          
2,00      

1.12.1.23 Tubo pvc esgoto branco com ponta/bolsa e virola -Ø100mm (4") m                            



25,00

1.12.1.24 Tubo pvc esgoto branco com ponta/bolsa e virola -Ø50mm (2") m                       
17,70      

1.12.1.25 Tubo pvc esgoto branco com ponta/bolsa e virola -Ø40mm (1 1/2") m                       
37,00      

1.12.1.26 União pvc esgoto branco - Ø100mm pç                          
1,00      

1.12.1.27 União pvc esgoto branco - Ø40mm pç                          
1,00      

1.12.1.28 Bucha de redução soldável 50mm-32mm pç                          
1,00      

1.12.1.29 Curva 45° PVC rígido soldável marrom - Ø32mm pç                       
10,00      

1.12.1.30 Joelho 90° PVC rígido soldável marrom - Ø32mm pç                          
6,00      

1.12.1.31 Luva de redução PVC rígido soldável marrom - Ø40x32mm pç                          
3,00      

1.12.1.32 Luva de redução PVC rígido soldável marrom - Ø40x25mm pç                          
3,00      

1.12.1.33 Tubo de pvc rígido soldável marrom - Ø32mm - 25,50m m                       
25,50      

1.12.1.34 Tubo de pvc rígido soldável marrom - Ø40mm m                          
4,00      

1.12.1.35 Tubo de pvc rígido soldável marrom - Ø25mm m                       
60,00      

1.12.1.36 Abraçadeira p/ fixação das tubulação aéreas, tipo gota - Ø40 mm pç                          
5,00      

1.12.1.37 Abraçadeira p/ fixação das tubulação aéreas, tipo gota - Ø25 mm pç                       
61,00      

1.12.1.38 Bucha de redução longa pvc soldável - Ø40x25mm pç                          
8,00      

1.12.1.39 Curva pvc soldável marrom 45° - Ø40mm pç                       
12,00      

1.12.1.40 Curva pvc soldável marrom 45° - Ø25mm pç                       
22,00      

1.12.1.41 Joelho pvc soldável marrom 90° - Ø25mm pç                       
36,00      

1.12.1.42 União pvc soldável marrom 90° - Ø25mm pç                          
5,00      

1.12.2 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES
HIDRO-SANITÁRIAS        

1.12.2.1
Equipe de Mão-de-Obra para execução das instalações hidrossanitárias,
conforme  projeto específico, composta por: 1 encanador e 1 ajudante no
período de 23 dias corridos

vb                          
1,00      

1.13 LOUÇAS E METAIS        
1.13.1 LOUÇAS        

1.13.1.1
Fornecimento e instalação de Bacia sanitária suspensa com bomba
triturado embutida, estrutura autoportante e acabamento em ABS na cor
Branco, incluindo assento,  linha Sanicompact Comfort, ref.: Sanitrit

und                          
1,00      

1.13.1.2
Fornecimento e Instalação de Lavatório linha Spot cód.: L39.17 e coluna
suspensa  CS.39, na cor Branco, ref.: Deca, com sifão para lavatório
cromado, inclusive elementos de fixação

und                          
2,00      

1.13.1.3

Fornecimento e instalação de Bacia sanitária sem abertura frontal, ref.:
Vogue Plus Conforto P.515.17, cx. acoplada de acionamento duo, ref.:
CDC.01F.17 e assento plástico AP50.17, na cor Branco, ref.: Deca,
inclusive elementos de fixação

und                          
5,00      

1.13.1.4
Fornecimento e Instalação de  Cuba de louça de semi encaixe com mesa,
cor branca, dim.: 135x330x365mm. Cód.: L.733.17, ref.: Deca, com
sifão  para lavatório cromado, inclusive elementos de fixação

und                          
4,00      

1.13.2 METAIS        

1.13.2.1
Fornecimento e instalação de Torneira de mesa com filtro Carbon Block
para cozinha (corpo único), acabamento cromado. Possui arejador
articulado, 1/4 de volta e regulagem de vazão. Ref.: 1140.C,Ref.: Deca 

und                          
1,00      

1.13.2.2
Fornecimento e instalação de Torneira de mesa com fechamento
automático para lavatório, acabamento cromado, linha Decamatic Eco,
cód.: 1173.C, Ref.: Deca

und                          
6,00      

1.13.2.3 Fornecimento e instalação de Ducha higiênica com registro e
acabamento cromado. Linha Aspen, cód.: 1984.C35.ACT,  Ref.: Deca und                          

6,00      

1.13.2.4 Fornecimento e instalação de Acabamento de Registro acabamento
cromado. Linha Aspen, cód.: C35,  Ref.: Deca und                          

7,00      

1.13.2.5
Fornecimento e instalação de Ralo Linear quadrado com grelha em inóx
15x15cm, Ref.:  Moldenox ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
7,00      

1.13.3 INÓX        

1.13.3.1

Fornecimento e Instalação de Cuba retangular de embutir em aço inox
AISI 430, esp.:= 0,5mm e acabamento polido, inclusive válvula, 
dimensões= 47x30x14cm, linha Lavínia, código 94083506, ref.:
Tramontina, incluindo acessórios para instalação (sifão e engate)

und                          
1,00      

1.13.3.2
Fornecimento e Instalação de Barra de apoio em aço inox L=80cm, linha
Conforto, cód.: 2310.I.080.Pol., Ref: Deca ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
4,00      

1.13.3.3
Fornecimento e Instalação de Barra de apoio em aço inox L=70cm, linha
Conforto, cód.: 2310.I.070.Pol., Ref.: Deca ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
2,00      



1.13.3.4 Fornecimento e Instalação de Barra de apoio em aço inox L=40cm, linha
Conforto, cód.: 2310.I.040.Pol.,  Ref.: Deca ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
5,00

     

1.14 MISCELÂNEAS        
1.14.1 DISPENSER        

1.14.1.1

Dispenser para sabonete líquido ou álcool em gel (cap.: 800ml) em aço
inox escovado com visor de nível e reservatório plástico interno e
acionamento por pressão, dim.: 23,5x11,0x8,5cm, linha Slim Noble,
cód.: 001060, Ref.: Biovis ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
4,00      

1.14.1.2

Dispenser de parede para papel toalha interfolhas (capacidade 600
folhas) em aço inox escovado com chave de segurança e visor de nível.
dim.: 25,5x26,5x10,5cm ,Linha Noble, cód.:  001029, Ref.: Biovis ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
4,00      

1.14.1.3

Dispenser de parede para rolo de papel higiênico rolão em aço inox
escovado com chave de segurança e visor de nível, dim.: 27x26x11,5cm,
linha Noble, cód.: 001028, Ref.: Biovis ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
6,00      

1.14.2 DISPENSER        

1.14.2.1
Lixeira inóx com aro e com tampa tipo báscula 12,0 litros, linha
Decorline, Ref.: Brinox ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
6,00      

1.14.2.2
Lixeira inóx com aro 20,0 litros, linha Decorline, Ref.: Brinox ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
4,00      

1.14.2.3
Lixeira inóx com aro e com pedal 20,0 litros, linha Decorline, Ref.:
Brinox ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        

1.15.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS        

1.15.1.1 Cabo de potência 0,6/1kV, temperatura de serviço 90°C, 3 condutores,
CL5 (flexível) - seção 1,5mm² m                       

60,00      

1.15.1.2 Cabo de potência 0,6/1kV, temperatura de serviço 90°C, 3 condutores,
CL5 (flexível) - seção 2,5mm² m                    

800,00      

1.15.1.3 Cabo de potência 0,6/1kV, temperatura de serviço 90°C, 3 condutores,
CL5 (flexível) - seção 10,0mm² m                       

25,00      

1.15.1.4 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - azul claro m                    

300,00      

1.15.1.5 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - branco m                    

350,00      

1.15.1.6 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - preto m                    

350,00      

1.15.1.7 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - verde m                    

180,00      

1.15.1.8 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - vermelho m                    

350,00      

1.15.1.9 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 2,5mm² - amarelo m                    

100,00      

1.15.1.10 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - azul claro m                       

50,00      

1.15.1.11 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - branco m                    

100,00      

1.15.1.12 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - preto m                    

100,00      

1.15.1.13 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 4,0mm² - verde m                       

70,00      

1.15.1.14 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - azul claro m                       

25,00      

1.15.1.15 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - branco m                       

40,00      

1.15.1.16 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - preto m                       

40,00      

1.15.1.17 Cabo de cobre singelo, 750V, CL5, extra flexível, isolaçção em pvc
chumbo - seção 6,0mm² - verde m                       

40,00      

1.15.1.18 Caixa de passagem em chapa de aço de aço#18, galvanizada com tampa
aparafusada, 20x20x10cm pç                       

27,00      

1.15.1.19 Caixa de passagem em chapa de aço de aço#18, galvanizada com tampa
aparafusada, 40x40x15cm pç                          

2,00      

1.15.1.20 Caixa de embutir em gesso acartonado 4X2" pç                       
83,00      

1.15.1.21 Condulete em alumínio, tipo "X", Ø=3/4" pç                       
18,00      

1.15.1.22 Condulete em alumínio, tipo "X", Ø=1" pç                          
2,00      

1.15.1.23 Condulete em alumínio, tipo "X", Ø=1 1/4" pç                          
9,00      

1.15.1.24 Canaleta em pvc, ref.: HD2P-30x30mm - peça com 2,00m pç                          
9,00      

1.15.1.25 Eletroduto pvc flexível Ø3/4" m                       
20,00      

1.15.1.26 Eletroduto pvc flexível Ø1" m                    
100,00      



1.15.1.27 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø3/4" (vara
3,00m)

pç                       
37,00

     

1.15.1.28 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1" (vara
3,00m) pç                          

7,00      

1.15.1.29 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1 1/4" (vara
3,00m) pç                          

6,00      

1.15.1.30 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1 1/2" (vara
3,00m) pç                          

6,00      

1.15.1.31 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø2" (vara
3,00m) pç                          

1,00      

1.15.1.32 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø4" (vara
3,00m) pç                          

2,00      

1.15.1.33 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø3/4" pç                       
60,00      

1.15.1.34 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø1" pç                       
14,00      

1.15.1.35 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø1 1/4" pç                       
12,00      

1.15.1.36 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø1 1/2" pç                       
12,00      

1.15.1.37 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø4" pç                          
4,00      

1.15.1.38 Curva 90º de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø3/4" pç                       
17,00      

1.15.1.39 Curva 90º de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1" pç                          
1,00      

1.15.1.40 Curva 90º de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø4" pç                          
2,00      

1.15.1.41 Luva de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø3/4" pç                       
40,00      

1.15.1.42 Eletrocalha perfurada, aba de 50mm, largura de 100mm (barra com
3,00m) pç                       

20,00      

1.15.1.43 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada, com virola, h= 50mm,
raio=200mm, largura=100mm pç                          

6,00      

1.15.1.44 Perfilado perfurado, 38x38mm, (barra com 6,00m) pç                       
18,00      

1.15.1.45 Junção Galvanizada "T" para perfilado Galvanizado 38x38mm pç                       
19,00      

1.15.1.46 Junção Galvanizada de Emenda "X" Perfilado 38x38mm pç                          
2,00      

1.15.1.47 Junção Galvanizada de Emenda "I" Perfilado 38x38mm pç                       
15,00      

1.15.1.48 Terminal para eletrocalha, com saída 38x38mm, h=100mm,
largura=100mm pç                          

8,00      

1.15.1.49 Gancho curto para perfilado de 38x100mm pç                       
90,00      

1.15.1.50 Saída horizontal para eletrodutos, Ø=3/4" pç                       
75,00      

1.15.1.51 Saída horizontal para eletrodutos, Ø=1" pç                       
10,00      

1.15.1.52 Saída horizontal para eletrodutos, Ø=1 1/2" pç                          
8,00      

1.15.1.53 Arruela lisa circular Ø=1/4" pç                    
200,00      

1.15.1.54 Arruela lisa circular Ø=3/8" pç                    
150,00      

1.15.1.55 Porca sextavada Ø=1/4" pç                    
200,00      

1.15.1.56 Porca sextavada Ø=3/8" pç                    
150,00      

1.15.1.57 Parabolt Cone e Jaqueta 1/4" pç                    
200,00      

1.15.1.58 Parabolt Cone e Jaqueta 3/8" pç                    
150,00      

1.15.1.59 Vergalhão rosca total, Ø=1/4", vara com 3,00m pç                       
21,00      

1.15.1.60 Vergalhão rosca total, Ø=3/8", vara com 3,00m pç                       
24,00      

1.15.1.61
Quadro de distribuição de circuitos de sobrepor para 32 disjuntores
(QDC 3º Pavto) - conforme diagrama unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV01

pç                          
1,00      

1.15.1.62 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 100A pç                          
1,00      

1.15.1.63 Barra de terra seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.64 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 22kA pç                          
4,00      

1.15.1.65 Barramento de cobre eletrolítico 3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.66 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 16A pç                       
10,00      

1.15.1.67 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 20A pç                          
6,00      

1.15.1.68 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 32A pç                               



4,00

1.15.1.69 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 25A pç                          
7,00      

1.15.1.70 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 32A pç                          
4,00      

1.15.1.71
Quadro de distribuição de circuitos de sobrepor para 14 dijsuntores
(QDC 4º Pavto) - conforme diagrama unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV02

pç                          
1,00      

1.15.1.72 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 50A pç                          
1,00      

1.15.1.73 Barra de terra seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.74 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 22kA pç                          
4,00      

1.15.1.75 Barramento de cobre eletrolítico 3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.76 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 16A pç                          
1,00      

1.15.1.77 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 20A pç                          
1,00      

1.15.1.78 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 25A pç                          
8,00      

1.15.1.79
Quadro de distribuição de circuitos de sobrepor para 28 disjuntores
(QDC 7º Pavto) - conforme diagrama unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV03

pç                          
1,00      

1.15.1.80 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 100A pç                          
1,00      

1.15.1.81 Barra de terra seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.82 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 22kA pç                          
4,00      

1.15.1.83 Barramento de cobre eletrolítico 3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.84 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 16A pç                          
3,00      

1.15.1.85 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 20A pç                          
5,00      

1.15.1.86 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 6A pç                          
1,00      

1.15.1.87 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 20A pç                          
1,00      

1.15.1.88 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 25A pç                          
8,00      

1.15.1.89 Interruptor unipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 25A pç                          
2,00      

1.15.1.90 Interruptor bipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 25A pç                          
6,00      

1.15.1.91
Quadro de distribuição de circuitos de sobrepor para 28 disjuntores
(QDC 8º Pavto) - conforme diagrama unifilar no projeto
100.EL.IL.CRN.05.REV04

pç                          
1,00      

1.15.1.92 Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 100A pç                          
1,00      

1.15.1.93 Barra de terra seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.94 Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 22kA pç                          
4,00      

1.15.1.95 Barramento de cobre eletrolítico 3F+V, 220V, 60Hz, seção 12x2mm pç                          
1,00      

1.15.1.96 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 16A pç                          
4,00      

1.15.1.97 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 20A pç                          
7,00      

1.15.1.98 Disjuntor Bipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) - 25A pç                          
5,00      

1.15.1.99 Interruptor unipolar DR (fase/neutro - In 30mA) - DIN - 25A pç                          
2,00      

1.15.1.100 Conjunto de tomada monofásica 2P+T, 10A, 250V, padrão NBR 14136,
para caixa 4x2" pç                       

55,00      

1.15.1.101 Conjunto com 2 tomada monofásica 2P+T, 10A, 250V, padrão NBR
14136, para caixa 4x2" pç                       

16,00      

1.15.1.102 Tomada monofásica 2P+T, 10A, 250V, padrão NBR 14136, para
condulete tipo "C" pç                       

18,00      

1.15.1.103 Interruptor simples de 1 tecla, 10A - 250V, para embutir em caixa 4"x2" pç                          
6,00      

1.15.1.104 Interruptor simples de 2 teclas, 10A - 250V, para embutir em caixa 4"x2" pç                          
7,00      

1.15.1.105 Interruptor simples de 3 teclas, 10A - 250V, para embutir em caixa 4"x2" pç                          
1,00      

1.15.1.106 Conjunto de 1 interruptor simples de 1 tecla, 10A - 250V e 1 tomada
monofásica 2P+T, 10A, 250V, padrão NBR 14136, para caixa 4x2" pç                          

3,00      

1.15.1.107 Acessórios (fita isolante, marcadores, terminais, etc) vb                          
1,00      

1.15.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CABEAMENTO
ESTRUTURADO        



1.15.2.1 Cabo UTP-4P CAT 6, ref.: Furukawa, caixa com 305,00m - 835m cx                          
3,00

     

1.15.2.2 Condulete em alumínio, tipo "X", Ø=3/4" pç                          
2,00      

1.15.2.3 Condulete em alumínio, tipo "C", Ø=3/4" pç                       
11,00      

1.15.2.4 Condulete em alumínio, tipo "X", Ø=1" pç                          
2,00      

1.15.2.5 Condulete em alumínio, tipo "X", Ø=1 1/2" pç                       
10,00      

1.15.2.6 Canaleta em pvc, ref.: HD2P-30x30mm m                       
17,00      

1.15.2.7 Eletroduto pvc flexível Ø3/4" m                    
100,00      

1.15.2.8 Eletroduto pvc flexível Ø1" m                       
20,00      

1.15.2.9 Eletroduto pvc flexível Ø1 1/2" m                       
20,00      

1.15.2.10 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø3/4" (vara
3,00m) pç                          

8,00      

1.15.2.11 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1" (vara
3,00m) pç                          

6,00      

1.15.2.12 Eletroduto rígido em aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø1 1/2" (vara
3,00m) pç                       

21,00      

1.15.2.13 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø3/4" pç                       
16,00      

1.15.2.14 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø1" pç                       
10,00      

1.15.2.15 Braçadeira com cunha cônica para fixação de eletroduto Ø1 1/2" pç                       
45,00      

1.15.2.16 Curva 90º de aço galvanizado eletrolítico tipo leve Ø3/4" pç                          
1,00      

1.15.2.17 Eletrocalha perfurada, aba de 50mm, largura de 100mm (barra com
3,00m) pç                          

7,00      

1.15.2.18 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada, com virola, h= 50mm,
raio=200mm, largura=100mm pç                          

1,00      

1.15.2.19 Perfilado perfurado, 38x38mm, (barra com 6,00m) pç                          
7,00      

1.15.2.20 Junção Galvanizada "T" para perfilado Galvanizado 38x38mm pç                          
3,00      

1.15.2.21 Terminal para eletrocalha, com saída 38x38mm, h=100mm,
largura=100mm pç                          

2,00      

1.15.2.22 Gancho curto para perfilado de 38x100mm pç                       
25,00      

1.15.2.23 Saída horizontal para eletrodutos, Ø=3/4" pç                          
7,00      

1.15.2.24 Saída horizontal para eletrodutos, Ø=1" pç                          
3,00      

1.15.2.25 Saída horizontal para eletrodutos, Ø=1 1/2" pç                          
4,00      

1.15.2.26 Saída final para eletroduto, Ø=1" pç                          
1,00      

1.15.2.27 Arruela lisa circular Ø=1/4" pç                    
200,00      

1.15.2.28 Arruela lisa circular Ø=3/8" pç                       
30,00      

1.15.2.29 Porca sextavada Ø=1/4" pç                    
200,00      

1.15.2.30 Porca sextavada Ø=3/8" pç                       
30,00      

1.15.2.31 Parabolt Cone e Jaqueta 1/4" pç                    
200,00      

1.15.2.32 Parabolt Cone e Jaqueta 3/8" pç                       
30,00      

1.15.2.33 Vergalhão rosca total, Ø=1/4", vara com 3,00m pç                       
41,00      

1.15.2.34 Vergalhão rosca total, Ø=3/8", vara com 3,00m pç                          
3,00      

1.15.2.35

Gabrinte 19", com uma lateral para montagem conjugada porta traseira
em aço, porta frontal em acrílico 16U L=562, P=650 (externo), ref.:
Triunfo 19" Plus, kit de ventilação superior c/ 2 ventiladores - conforme
projeto 100.EL.TL.CRN.01

pç                          
1,00      

1.15.2.35.1 Rack 2P Aberto 19" 45U, ref.: Itmax pç                          
1,00      

1.15.2.35.2 Kit exaustão para rack 19" com 2 ventiladores pç                          
1,00      

1.15.2.35.3 Parafuso e porca gaiola - 100 und pç                          
2,00      

1.15.2.35.4 Organizador de cabos 1U para rack de 19" - preto pç                          
6,00      

1.15.2.35.5 Bandeja retratil 1U para rack de 19" - preto 70mm pç                          
1,00      

1.15.2.35.6 Calha com 8 tomadas 19" preta, padrão NBR 14136 10AMP pç                          
1,00      



1.15.2.35.7 Tampa cega 1U para rack 19" - preto pç                          
1,00

     

1.15.2.35.8 Switch 24 Portas 10/100/1000 + 4sfp Combo Sg 2404 Mr L2+ - no
padrão da Cooperativa pç                          

3,00      

1.15.2.35.9 Patch panel 24 portas para cabos Cat6, rack 19" Ref.: Furukawa ou
Nexans pç                          

3,00      

1.15.2.35.10 Voice panel 50 portas para rack"19 Ref.: Seccon WT 2052 - no padrão
da Cooperativa pç                          

1,00      

1.15.2.35.11 Patch cord Cat6, com comprimento médio 1,5m, na cor VERDE  Ref.:
Furukawa ou Nexans pç                          

2,00      

1.15.2.35.12 Patch cord Cat6, com comprimento médio 1,5m, na cor AMARELO
Ref.: Furukawa ou Nexans pç                          

2,00      

1.15.2.36

Gabrinte 19", com uma lateral para montagem conjugada porta traseira
em aço, porta frontal em acrílico 12U L=562, P=650 (externo), ref.:
Triunfo 19" Plus, kit de ventilação superior c/ 2 ventiladores - fixado na
parede - conforme projeto 100.EL.TL.CRN.01

pç                          
1,00      

1.15.2.36.1 Rack 2P Aberto 19" 12U, ref.: Itmax pç                          
1,00      

1.15.2.36.2 Kit exaustão para rack 19" com 2 ventiladores pç                          
1,00      

1.15.2.36.3 Parafuso e porca gaiola - 100 und pç                          
2,00      

1.15.2.36.4 Organizador de cabos 1U para rack de 19" - preto pç                          
4,00      

1.15.2.36.5 Bandeja retratil 1U para rack de 19" - preto 70mm pç                          
1,00      

1.15.2.36.6 Calha com 8 tomadas 19" preta, padrão NBR 14136 10AMP pç                          
1,00      

1.15.2.36.7 Tampa cega 1U para rack 19" - preto pç                          
1,00      

1.15.2.36.8 Switch 24 Portas 10/100/1000 + 4sfp Combo Sg 2404 Mr L2+ pç                          
2,00      

1.15.2.36.9 Patch panel 24 portas para cabos Cat6, rack 19" Ref.: Furukawa ou
Nexans pç                          

2,00      

1.15.2.36.10 Voice panel 50 portas para rack"19 Ref.: Seccon WT 2052 - no padrão
da Cooperativa pç                          

1,00      

1.15.2.36.11 Patch cord Cat6, com comprimento médio 1,5m, na cor VERDE  Ref.:
Furukawa ou Nexans pç                          

2,00      

1.15.2.36.12 Patch cord Cat6, com comprimento médio 1,5m, na cor AMARELO
Ref.: Furukawa ou Nexans pç                          

2,00      

1.15.2.37 Tomada simples RJ-45, montada em caixa de pvc (4"x2") pç                          
5,00      

1.15.2.38 Tomada duplas RJ-45, montada em caixa de pvc (4"x2") pç                          
9,00      

1.15.2.39 Tomada simples RJ-45, montada em condulete tipo "C", Ø3/4" pç                       
11,00      

1.15.2.40 Acessórios (fita isolante, marcadores, terminais, etc) vb                          
1,00      

1.15.3 FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO        

1.15.3.1
Mão-de-Obra para execução das instalações elétricas e cabeamento
estruturado, incluindo a montagem de 4 QDC,  conforme projeto,
composta por: 1 eletricista e 1 ajudante no período de 75 dias corridos

vb                          
1,00      

1.15.4 BOTÃO DE ALARME        

1.15.4.1

Alarme de emergência para sanitário com 1 acionador com fio à prova
d'agua. Possui gabinete e acionador antivandalismo e anti-chama.
Alarme constituído por sirene sonora, indicação visual através de display
e LED intermitente. Ref.: GS Braille  ou equivalente mediante aprovação
do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
2,00      

1.16 LUMINARIAS        
1.16.1 LUMINARIAS        

1.16.1.1

Luminária de embutir em forro de gesso com recuo de 26mm em perfil
de alumínio extrudado tratado e pintado por processo eletrostático e
difusor em policarbonato leitoso. Peça 4x17w. Temperatura de cor de
4000k. Dim. 60x60cm. Ref.: 05 1444/01 1444 Multiplus Difuso, marca
Interpam ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

un                       
14,00      

1.16.1.2

Luminária linear fabricada em alumínio extrudado com acabamento em
pintura eletrostática. Possui construção monolítica com acabamento
interno suavemente curvo (visual de fundo infinito). Usar fita de LED
19W/m 4000k + driver. Ref.: 01 9130 Perfil Trace simples linear por
Metro, marca Interpam ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

m                       
92,00      

1.16.1.3

Luminária embutida no gesso com foco recuado, fabricado em alumínio
e pintado por processo eletrostático. Possui sistema de orientação no
foco da lâmpada. 4000k. Ref.: 01 1402 Slide dic/ar 1 foco ou equivalente
mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

un                       
21,00      

1.16.2 ARANDELA        

1.16.2.1

Arandela com possibilidade de utilização de luz direta (lâmpada Balloon
Miljy ou filamento vintage Balloon G95) ou indireta (lâmpada defletora
Balloon G95). Fabricado em alumínio. Ref.: 01 6503 1x LED Baloon -
E27, 4000k. marca Interpam ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

un                          
4,00      

1.16.3 TELA TENSIONADA        



1.16.3.1 Tela tensionada sem emendas. Encaixe através de sistema removível.
Usar fita LED 19W/m 4000k, sendo 5 linhas de fita no comprimento da
tela. Ref.: marca Tensoflex ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

m²                          
6,84

     

1.16.4 INSTALAÇÃO        

1.16.4.1
Equipe de mão-de-Obra para instalação das luminárias, arandelas e tela
tensionada, conforme projeto, composta por: 1 eletricista e 2 ajudantes
no período de 23 dias corridos

vb                          
1,00      

1.16.4.2

Equipe de mão-de-Obra para retirada, armazenamento e re-instalação das
luminárias e caixa de som existentes a serem reaproveitadas no 3º e 4º
pavto, conforme projeto, composta por: 1 eletricista e 2 ajudantes no
período de 10 dias corridos

vb                          
1,00      

1.17 CLIMATIZAÇÃO        

1.17.1

Fornecimento de equipamentos para o sistema de climatização, conforme
projeto (composto por: 2 condicionadoras tipo Cassete, inverter - 34.000
BTU's/H, 3 condicionadoras tipo Cassete, inverter - 18.000 BTU's/H, 2
condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 24.000 BTU's/H, 2
condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 18.000 BTU's/H, 5
condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 12.000 BTU's/H e 9
condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 9.000 BTU's/H, Ref.: LG -
Conforme especificado em projeto de climatização.

vb                          
1,00      

1.17.2

Instalação do sistema de climatização, composto por: 2 condicionadoras
tipo Cassete, inverter - 34.000 BTU's/H, 3 condicionadoras tipo Cassete,
inverter - 18.000 BTU's/H, 2 condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter
- 24.000 BTU's/H, 2 condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 18.000
BTU's/H, 5 condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 12.000 BTU's/H
e 9 condicionadoras tipo Split Hiwall, inverter - 9.000 BTU's/H, ref.:
LG, inclusive fornecimento e lançamento de linhas frigorígenas, suportes
metálicos para instalação das condensadoras, suportes emborrachados
para evitar vibração e demais itens necessários para total implantação do
projeto. Exclusive fornecimento dos aparelhos de ar condicionado.
Conforme especificado no projeto de climatização

vb                          
1,00      

1.17.3

Fornecimento e instalação do Sistema de Ventilação e Renovação de Ar,
inclusive fabricação de dutos de chapa galvanizada para insuflamento do
ar, difusor, grelhas, caixa de ventilação, micro-ventiladores com
acessórios e demais itens necessários para total implantação - Conforme
especificado em projeto de climatização.

vb                          
1,00      

1.18 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO        
1.18.1 EXTINTORES        

1.18.1.1 Fornecimento e instalação de Extintor de incêndio tipo gás carbônico
(CO2) 5-B:C und                          

4,00      

1.18.1.2 Fornecimento e instalação de Extintor de incêndio tipo pó químico seco
(PQS) 4-A:40-B:C und                          

4,00      

1.18.2 LUMINÁRIAS        

1.18.2.1
Fornecimento e instalação de Luminária de Emergência 30 LEDs Bivolt
com autonomia para 3 horas na função brilho intenso e 6 horas na função
brilho suave

und                       
26,00      

1.18.3 PLACAS        

1.18.3.1 Fornecimento e instalação de Placa de sinalização S1 DIREITA und                          
3,00      

1.18.3.2 Fornecimento e instalação de Placa de sinalização S2 ESQUERDA und                          
1,00      

1.18.3.3 Fornecimento e instalação de Placa de sinalização S3 und                          
8,00      

1.18.3.4 Fornecimento e instalação de Placa de sinalização de equipamento und                          
8,00      

1.19 ESQUADRIA DE VIDRO E DE ALUMINIO        
1.19.1 ESQUADRIA DE VIDRO - JANELAS        

1.19.1 Fornecimento e instalação de Vidro fixo, dimensões= 75x105cm und                          
1,00      

1.19.2 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO - PORTAS        

1.19.2.1

Fornecimento e instalação de Porta de giro em alumínio, dimensões=
60x210cm, com veneziana ventilada na cor preto. Fechadura externa tipo
alavanca com acabamento cromado. Ref.: MZ 271 Standard, marca
Papaiz ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
4,00      

1.19.3 ESPELHO        

1.19.3.1 Fornecimento e instalação de Espelho, espessura= 4mm, medindo
0,60x1,30m und                          

1,00      

1.19.3.2 Fornecimento e instalação de Espelho, espessura= 4mm, medindo
0,60x0,90m und                          

2,00      

1.19.4 QUADRO DE VIDRO BRANCO        

1.19.4.1
Fornecimento e instalação de  Quadro em vidro branco temperado 8mm
com suporte para apagador, fixação com botão francês. Dim.:
300x120cm (QVI)

und                          
2,00      

1.20 PAINEL ACÚSTICO        

1.20.1

DV04 - Painel acústico h=130cm em lã de vidro aglomerada com resina
sintética revestido em tecido em ambas as faces na cor prata. Ref.:
Painel  Sonare, marca Isover ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

m²                          
2,33      

1.21 PAINEIS E PORTAS MARELLI        
1.21.1 PAINÉIS DE VIDRO        
1.21.1.1 Fornecimento e instalação de Divisória piso-teto divida por módulos em

vidro de segurança duplos transparente com persiana interna cor Grafite,
m²                       

17,34
     



película e estrutura em alumínio (cor preto). Espessura total = 85mm.
Ref.: Linha Linear, marca Marelli ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

1.21.1.2

Fornecimento e instalação de Divisória piso-teto divida por módulos em
vidro de segurança laminado 5+5mm transparente com estrutura em
alumínio (cor preto) e junta seca com perfil de policarbonato (função
acústica). Espessura total = 5mm. Ref.: Linha Time, marca Marelli ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

m²                          
7,40      

1.21.2 PORTAS DE VIDRO        

1.21.2.1

Fornecimento e instalação de módulo de porta simples de abrir,
dimensões= 100x256cm, vidro único, emoldurada com estrutura em
alumínio (cor preto) e junta seca com perfil de policarbonato (função
acústica). Ref.: Linha Time, marca Marelli ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

un                          
1,00      

1.21.2.2

Fornecimento e instalação de Módulo de porta simples de correr,
dimensões= 100x260cm, vidro duplo, com persiana interna, cor Grafite,
película e estrutura em alumínio (cor preto). Ref.: Linha Linear, marca
Marelli ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

un                          
2,00      

1.21.3 DIVISÓRIAS DE MDF        

1.21.2.1

DV03 - Fornecimento e instalação de Divisória piso-teto em mdf com
revestimento laminado melamínico cor/textura concreto. Esp=2,5cm.
Ref.: Lunar, marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

m²                       
18,18      

1.21.2.2

DV05 - Fornecimento e instalação de Divisória piso-teto
retrátil/articulado em MDF esp.=25mm, acabamento laminado, com
trilho superior fixado no forro, permitindo recolhimento total das placas,
ref.: Cinza Sagrado, marca Duratéx ou equivalente mediante aprovação
do Conselho Regional de Nutrição CRN9

m²                          
7,48      

1.22 MOBILIÁRIO        
1.22.1 3º PAVIMENTO - SALA DE REUNIÃO 1 E 2        

1.22.1.1

MR1 - Mesa de reunião redonda ∅=120cm. Tampo em MDP com
acabamento melamínico cor Carvalho Munique e base em aço com 5 pés
cor preto. Passível de passagem de cabos pelo interior da estrutura com
caixa de tomadas com tampa em alumínio. Ref.: Linha Sistema Z, marca
Marelli ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
2,00      

1.22.1.2

ARM1 - Armário médio dimensões 120x50x73cm caixaria cor Grafite e
melamínico Carvalho Munique. Possui dobradiças com amortecimento,
puxadores embutidos, chave com sistema escamoteável e sistema de
montagem tambor e minifix. Ref.: Linha Arquivamento, marca Marelli
ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
1,00      

1.22.1.3

ARM2 - Armário médio dimensões 160x50x73cm caixaria cor Grafite e
melamínico Carvalho Munique. Possui dobradiças com amortecimento,
puxadores embutidos, chave com sistema escamoteável e sistema de
montagem tambor e minifix. Ref.: Linha Arquivamento, marca Marelli
ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
1,00      

1.22.1.4

CA1 - Cadeira fixa com assento estofado com espuma injetada de alta
qualidade com densidade e maciez controladas. Possui encosto fixo e
apoio lombar com regulagem de altura e estrutura metálica tipo
balancim, com laterais em tubo de aço e acabamento na cor preta.
Sapatas intejatas em polipropileno, dim.: 55x51cm. Ref.: código
211b/059prprpr, Linha you, marca Marelli ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
8,00      

1.22.2 7º PAVIMENTO - REFEITÓRIO        

1.22.2.1

ME1 - Mesa simples com tampo reto em MDP espessura= 25mm.
Revestido com laminado melamínico em ambas as faces na cor preto,
resistente a abrasão. Bordas retas. Pé tipo pórtico em estrutura metálica.
dimensões 150x60cm. Ref: Linha Work, marca Marelli ou equivalente
mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
3,00      

1.22.2.2

ME2 - Mesa simples com tampo redondo em MDP espessura= 25mm.
Revestido com laminado melamínico em ambas as faces na cor preto,
resistente a abrasão. Pé em estrutura metálica. ∅=60cm. Ref.: marca
Marelli ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
3,00      

1.22.2.3

CA2 - Cadeira fixa com assento e encosto espaldar baixo injetado em PP
na cor preto. Estrutura em aço maciço ∅=11mm com sapatas deslizantes
PP. Cadeiras empilháveis. Ref.: código 1901/CLCL, Linha Yog, marca
Marelli ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                       
18,00      

1.22.3 7º PAVIMENTO - SALA DE REUNIÃO        

1.22.3.1

MR2 - Mesa de reunião com tampo reto em MDF acabamento
madeirado (Noce Amendoa). Dimensões 210x395cm. Pé linear central.
Possui acesso a pontos de energia, telefonia e lógica através de perfil
basculante em alumínio, marca Marelli ou  equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.22.3.2 CA1 - Cadeira fixa com assento estofado com espuma injetada de alta
qualidade com densidade e maciez controladas. Possui encosto fixo e
apoio lombar com regulagem de altura e estrutura metálica tipo
balancim, com laterais em tubo de aço e acabamento na cor preta.
Sapatas intejatas em polipropileno, dim.: 55x51cm. Ref.: código
211b/059prprpr, Linha you, marca Marelli ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                       
19,00

     



1.22.4 8º PAVIMENTO - SALA DE TRABALHO        

1.22.4.1

ME3 - Mesa de trabalho tipo plataforma com tampo reto em MDP
acabamento revestido com laminado melamínico em ambas as faces na
cor Carvalho Munique e pés tipo cavalete em aço cor preto. Possui
elétrica e divisor embutido em madeira, dim.: 120x75cm. Ref.: marca
Marelli ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                       
11,00      

1.22.4.2

CA3 - Cadeira giratória com assento e encosto de espaldar médio com
espuma anatômica. Possui regulagem de altura e apoio de braços. Cor
preta. Ref.: cód. 703B1/059NY, Linha Active 703, marca Marelli ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                       
18,00      

1.22.5 8º PAVIMENTO - SALA DE REUNIÃO 1 E 2        

1.22.5.1

ME3 - Mesa de trabalho tipo plataforma com tampo reto em MDP
acabamento revestido com laminado melamínico em ambas as faces na
cor Carvalho Munique e pés tipo cavalete em aço cor preto. Possui
elétrica e divisor embutido em madeira, dim.: 120x75cm. Ref.: marca
Marelli ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
2,00      

1.22.5.2

CA1 - Cadeira fixa com assento estofado com espuma injetada de alta
qualidade com densidade e maciez controladas. Possui encosto fixo e
apoio lombar com regulagem de altura e estrutura metálica tipo
balancim, com laterais em tubo de aço e acabamento na cor preta.
Sapatas intejatas em polipropileno, dim.: 55x51cm. Ref.: código
211b/059prprpr, Linha you, marca Marelli ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                       
10,00      

1.22.6 REMANEJAMENTO DE MOBILIARIO EXISTENTE A SEREM
REAPROVEITADOS        

1.22.5.1 Retirada, armazenamento e redistribuição dos móveis existentes a serem
realocados conforme detalhado em projeto arquitetônico vb                          

1,00      

1.23 MARCENARIA        
1.23.1 7º PAVIMENTO - SALA DE REUNIÃO        

1.23.1.1

Bancada em MDF esp.= 18mm, com revestimento em ambas as faces
em  laminado melamínico madeirado e acabamento com fita de borda,
apoiado sobre suportes metálicos, medindo 3,66x0,65m. Ref.: Jequitibá
Rosa, marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.1.2

Armário superior em MDF esp.= 18mm, c/ revestimento laminado em
todas as faces externas, ref.: Cinza Sagrado, marca Duratex,  acabamento
c/ fita de borda e puxadores tipo cava, incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, medindo 2,16x0,60m, h=0,60m, ref.: Branco,
marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.1.3

Armário inferior em MDF esp.= 18mm, c/ revestimento laminado em
todas as faces externas e sóculo, ref.: Cinza Sagrado, marca Duratex, 
acabamento c/ fita de borda e puxadores tipo cava, incluindo
revestimento interno e prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes
de forma a permitir sua remoção, em laminado, medindo 2,16x0,60m,
h=0,60m, ref.: Branco, marca Duratex ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.2 7º PAVIMENTO - LOUNGE        

1.23.2.1

Banco com gavetões em MDF esp.=18mm, com revestimento laminado
nas faces aparentes, cor Cinza Sagrado e acabamento com fita de borda.
Ref.: Linha Essencial, marca Duratex ou equivalente, com assento e
encosto tipo almofada futon com esp.=1cm e borda estilo sharp com
enchimento em espuma alta densidade, fibra acrílica e revestimento em
sarja peletizada preto, fixados com velcro, medindo 2,00x0,60m, ref.:
almofada classic 13, marca Futon Company ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.2.2

Armário em MDF esp.= 18mm, c/ revestimento laminado em todas as
faces externas e sóculo, ref.: Cinza Sagrado, marca Duratex,  acabamento
c/ fita de borda e puxadores tipo cava, incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, medindo 1,06x0,45m, h=2,5m, ref.: Branco,
marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.3 7º PAVIMENTO - ÁREA DE CONVIVÊNCIA        

1.23.3.1

Banco com gavetões em MDF esp.=18mm, com revestimento laminado
nas faces aparentes, cor Cinza Sagrado e acabamento com fita de borda.
Ref.: Linha Essencial, marca Duratex ou equivalente, com assento e
encosto tipo almofada futon com esp.=1cm e borda estilo sharp com
enchimento em espuma alta densidade, fibra acrílica e revestimento em
sarja peletizada preto, fixados com velcro, ref.: almofada classic 13,
medindo 1,80x0,60m, marca Futon Company ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.3.2

Banco com gavetões em MDF esp.=18mm, com revestimento laminado
nas faces aparentes, cor Cinza Sagrado e acabamento com fita de borda.
Ref.: Linha Essencial, marca Duratex ou equivalente, com assento e
encosto tipo almofada futon com esp.=1cm e borda estilo sharp com
enchimento em espuma alta densidade, fibra acrílica e revestimento em
sarja peletizada preto, fixados com velcro, medindo 2,98x0,60m, ref.:
almofada classic 13, marca Futon Company ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.3.3 Armário superior em MDF esp.= 18mm, c/ revestimento laminado em
todas as faces externas, ref.: Cinza Sagrado, marca Duratex,  acabamento

und                          
1,00

     



c/ fita de borda e puxadores tipo cava, incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, medindo 2,16x0,60m, h=0,60m, ref.: Branco,
marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

1.23.3.4

Bancada em MDF esp.= 18mm, com revestimento em ambas as faces
em  laminado melamínico madeirado e acabamento com fita de borda,
apoiado sobre suportes metálicos, medindo 1,80x0,75m. Ref.: Cinza
Sagrado, marca Duratéx ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.4 7º PAVIMENTO - COPA        

1.23.4.1

Bancada tipo armário em MDF esp.= 18mm, com revestimento em
ambas as faces externas em  laminado melamínico Cinza Sagrado e
acabamento com fita de borda, incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, medindo 1,92x0,46m, ref.: Branco, marca
Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.4.2

Armário superior em MDF esp.= 18mm, com revestimento em ambas as
faces externas em  laminado melamínico, cor Verde Real e acabamento
com fita de borda, incluindo revestimento interno e prateleiras
intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua remoção,
em laminado, medindo 3,78x0,60m, h=0,60m, ref.: Branco, marca
Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.4.3

Armário tipo torre quente em MDF esp.= 18mm, com revestimento em
ambas as faces externas em  laminado melamínico, cor Cinza Sagrado e
acabamento com fita de borda, incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, medindo 0,84x0,60m, h=1,85m, ref.: Branco,
marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.4.4

Armário tipo torre em MDF esp.= 18mm, com revestimento em ambas
as faces externas em  laminado melamínico, cor Cinza Sagrado e
acabamento com fita de borda, incluindo revestimento interno e
prateleiras intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua
remoção, em laminado, medindo 0,42x0,35m, h=1,85m, ref.: Branco,
marca Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho
Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.23.5 8º PAVIMENTO - BAIAS DE TRABALHO        

1.23.5.1

Bancada em MDF ESP=18mm, c/ revestimento em ambas as faces no
laminado melamínico madeirado e acabamento c/ fita de borda, apoiado
sobre suporte metálicos, medindo (1,25+1,35+1,52+1,53+1,64)x0,60m,
totalizando uma área de 6,04m², ref.: Jequitibá Rosa, marca Duratéx ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
1,00      

1.23.5.2

Armário  em MDF esp.= 18mm, com revestimento em ambas as faces
externas em  laminado melamínico, cor Cinza Sagrado e acabamento
com fita de borda, incluindo revestimento interno e prateleiras
intermediárias apoiada sobre suportes de forma a permitir sua remoção,
em laminado, medindo 6,04x0,52m, h=2,50m, ref.: Branco, marca
Duratex ou equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de
Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.24 EQUIPAMENTOS        

1.24.1
Air Fryer - fritadeira elétrica sem óleo 3,2litros, Ref.: Electrolux ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
1,00      

1.24.2
Geladeira Frost Free duplex 378 litros em inox. Dim.: 185.6x61.9x69cm,
cód.: BRM42EK, Ref.: Brastemp ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.24.3
Purificador de água Full Range e-due placa prata, Ref.: IBBL ou
equivalente mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição
CRN9

und                          
1,00      

1.24.4
Forno de embutir elétrico 67 litros em inox. Dim.: 58x56x56cm, cód.:
BO260AR, Ref.: Brastemp ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.24.5
Microondas de embutir 40 litros em inox, dim.: 45x60x55cm, cód.:
BMO40AR, Ref.: Brastemp  ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
2,00      

1.24.6
Projetor Powerlite E20 3LCD 3400 Lumens HDMI em projeto de áudio
e vídeo. Acompanha suporte de teto, Ref.: Epson ou equivalente
mediante aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.24.7
Tela para projetor retrátil 97 polegadas, medindo 1,80x1,80m, na cor
Branco, AC351, Ref.: Multilaser  ou equivalente mediante aprovação do
Conselho Regional de Nutrição CRN9

und                          
1,00      

1.25 CORTINA        
1.25.1 Cortina rolô solar semi-translúcida em toda a extensão da janela.

Composição: 69% fibra de vidro e 64% PVC. Trama 16 fios/cm, urdume
27 fios/cm espessura 0,64mm, nas dimensões: 01 unidade - 2,40x1,70m, 
01 unidade - 2,20x1,70m, 01 unidade - 4,98x1,70m, 01 unidade -
5,03x1,70m, 01 unidade - 4,64x1,70m, 01 unidade - 4,13x1,70m, 01
unidade - 3,82x1,70m, 02 unidades - 1,86x1,70m, 01 unidade -
2,17x1,70m, 01 unidade - 2,94x1,70m, 01 unidade - 2,90x1,70m, 01
unidade - 2,15x1,70m, 01 unidade - 4,67x1,70m, 01 unidade -
5,00x1,70m, 01 unidade - 2,71x1,70m, 01 unidade - 3,76x1,70m, 01

und                          
1,00

     



unidade - 3,61x1,70m, Ref.: Hunter Douglas ou equivalente mediante
aprovação do Conselho Regional de Nutrição CRN9

1.26 LIMPEZA        

1.26.1 Limpeza geral/final da obra m²                    
710,00      

VALOR
GLOBAL   R$

 

.......................................................................................................................................
Nome e Assinatura do representante legal da empresa
 
(apresentar cópia autenticada do RG ou outro documento de identificação do representante legal para conferência da assinatura OU reconhecer firma em cartório)
Obs: No caso de folhas adicionais, as mesmas deverão ser rubricadas pelo representante da empresa.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Henrique de Assis, Membro da Comissão, em 24/10/2022, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0923850 e o código CRC 1D126F9B.

Referência: Processo nº 09099.000009/2022-67 SEI nº 0923850

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

