
Empreendimento:

Pré Orçamento da obra:  OR 003-09 - REV.05 DATA ORÇAMENTO: 10/3/2010

Planta Baixa - Tipo

Opção Básica - 3 quartos
Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Revestimentos/ Louças e Metais -R$                    
Sala e Circulação
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 23,18 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 201,01 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 12,06 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 22,08 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 62,28 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 26,07 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 26,07 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
soleira em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
Sub Total Sala e Circulação -R$                

Quarto 1
Piso

ORÇAMENTO OPÇÕES DE PLANTAS E ACABAMENTOS

Opções de Planta e Acabamento
1° ao 5° pavimento - 01, 02, 19 e 20



porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 11,94 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 103,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,21 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 11,37 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 34,10 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 14,64 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,64 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 1 -R$                

Quarto 2
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 12,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 106,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,39 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 11,70 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 35,15 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 14,96 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,96 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 2 -R$                

Suíte
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 20,16 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 174,79 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 10,49 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 19,20 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 46,71 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 19,10 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 19,10 -R$                  -R$                  
Sub Total Suíte -R$                

Banheiro Social
Piso
porcelanato Portinari linha essence bianco acetinado 45x45cm m2 4,07 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 35,25 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 2,12 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 3,80 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha clean white plain lux matte 33x45cm m2 21,40 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 185,58 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 11,13 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 20,00 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m -
material e mão de obra

unid. 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em granito branco dallas polido e lustrado -
1,20x0,08x0,03m - material e mão de obra

m linear 1,20 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,81 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,12 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito branco dallas polido e lustrado 0,925x0,525x0,02m
com colagem de cuba

unid. 1,00

saia da bancada em granito branco dallas polido e lustrado -
0,925x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 1,45

frontispício em granito branco dallas polido e lustrado - 0,925x0,10x0,02
+ 0,525x0,10x0,02m

unid. 1,45

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  



Louças e Metais
cuba de embutir oval grande Deca cor branco gelo - ref.: L37 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha triplus acabamento 
cromado – ref.:00364806 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

chuveiro Docol bonnaducha acabamento cromado - ref.: 00232606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Social -R$                
Banheiro Suíte
Piso
porcelanato Portinari linha essence bianco acetinado 45x45cm m2 6,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 54,55 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 3,27 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 5,88 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha clean white plain lux matte 33x45cm m2 29,12 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 252,44 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 15,15 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 27,21 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,64x0,03x0,02m -
material e mão de obra

unid. 0,64 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 0,97 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,06 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em granito branco dallas polido e lustrado -
1,30x0,08x0,03m - material e mão de obra

m linear 1,30 -R$                  -R$                  

chapim banheira em granito branco dallas polido e lustrado -
0,075x1,79x0,02m - material e mão de obra

m linear 1,79 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 4,66 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,31 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito branco dallas polido e lustrado 1,65x0,525x0,02m
com colagem de 2 cubas

unid. 1,00

saia da bancada em granito branco dallas polido e lustrado -
1,65x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 2,18

frontispício em granito branco dallas polido e lustrado - 1,65x0,10x0,02 +
0,525x0,10x0,02m

m linear 2,18

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00
Louças e Metais
cuba de embutir oval grande Deca cor branco gelo - ref.: L37 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha triplus acabamento 
cromado – ref.:00364806 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

chuveiro Docol bonnaducha acabamento cromado - ref.: 00232606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Suíte -R$                
Cozinha
Piso
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 40x40cm m2 10,50 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 91,04 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 5,46 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - piso m2 10,00 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 25x40cm m2 35,58 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 308,49 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 18,51 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 33,89 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 10,00 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 10,00 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
soleira em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 2,54 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,17 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito branco dallas polido e lustrado com borda americana -
1,,80x0,695m com colagem de cuba

unid. 1,00

frontispício em granito branco dallas polido e lustrado - 1,80x0,10x0,02m m linear 1,80

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00
Louças e Metais
misturador de mesa para cozinha Docol bica alta linha triplus – ref.: 
00490206

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Cozinha -R$                

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  



Área de Serviço
Piso
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 40x40cm m2 3,40 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 29,50 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 1,77 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - piso m2 3,24 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 25x40cm m2 17,13 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 148,50 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 8,91 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 16,31 -R$                  -R$                  
Teto
revestimento de gesso estuque (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  

Sub Total Área de Serviço -R$                
Total Opção Básica Planta Tipo -R$                    

Opção 1 - 3 quartos
Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Revestimentos/ Louças e Metais -R$                    
Sala e Circulação
Piso

porcelanato Portinari linha colori diamante 60x60cm acabamento polido m2 23,18 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 201,01 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 12,06 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 22,08 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 62,28 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 26,07 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 26,07 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
soleira em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
Sub Total Sala e Circulação -R$                

Quarto 1
Piso

porcelanato Portinari linha colori diamante 60x60cm acabamento polido m2 11,94 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 103,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,21 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 11,37 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 34,10 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 14,64 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,64 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 1 -R$                

Quarto 2
Piso

porcelanato Portinari linha colori diamante 60x60cm acabamento polido m2 12,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 106,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,39 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 11,70 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 35,15 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 14,96 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,96 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 2 -R$                

Suíte
Piso

porcelanato Portinari linha colori diamante 60x60cm acabamento polido m2 20,16 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 174,79 -R$                  -R$                  



argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 10,49 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 19,20 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 46,71 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 19,10 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 19,10 -R$                  -R$                  
Sub Total Suíte -R$                

Banheiro Social
Piso
porcelanato Portinari linha essence bianco acetinado 45x45cm m2 4,07 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 35,25 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 2,12 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 3,80 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha clean white plain lux matte 33x45cm m2 21,40 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 185,58 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 11,13 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 20,00 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m -
material e mão de obra

unid. 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em granito branco dallas polido e lustrado -
1,20x0,08x0,03m - material e mão de obra

m linear 1,20 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,81 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,12 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito branco dallas polido e lustrado 0,925x0,525x0,02m
com colagem de cuba

unid. 1,00

saia da bancada em granito branco dallas polido e lustrado -
0,925x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 1,45

frontispício em granito branco dallas polido e lustrado - 0,925x0,10x0,02
+ 0,525x0,10x0,02m

unid. 1,45

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00
Louças e Metais
cuba de embutir oval grande Deca cor branco gelo - ref.: L37 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha triplus acabamento 
cromado – ref.:00364806 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

chuveiro Docol bonnaducha acabamento cromado - ref.: 00232606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Social -R$                
Banheiro Suíte
Piso
porcelanato Portinari linha essence bianco acetinado 45x45cm m2 6,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 54,55 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 3,27 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 5,88 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha clean white plain lux matte 33x45cm m2 29,12 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 252,44 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 15,15 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 27,21 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,64x0,03x0,02m -
material e mão de obra

unid. 0,64 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 0,97 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,06 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em granito branco dallas polido e lustrado -
1,30x0,08x0,03m - material e mão de obra

m linear 1,30 -R$                  -R$                  

chapim banheira em granito branco dallas polido e lustrado -
0,075x1,79x0,02m - material e mão de obra

m linear 1,79 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 4,66 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,31 -R$                  -R$                  
Bancadas

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  



bancada em granito branco dallas polido e lustrado 1,65x0,525x0,02m
com colagem de 2 cubas

unid. 1,00

saia da bancada em granito branco dallas polido e lustrado -
1,65x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 2,18

frontispício em granito branco dallas polido e lustrado - 1,65x0,10x0,02 +
0,525x0,10x0,02m

m linear 2,18

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00
Louças e Metais
cuba de embutir oval grande Deca cor branco gelo - ref.: L37 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha triplus acabamento 
cromado – ref.:00364806 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

chuveiro Docol bonnaducha acabamento cromado - ref.: 00232606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Suíte -R$                
Cozinha
Piso
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 40x40cm m2 10,50 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 91,04 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 5,46 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - piso m2 10,00 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 25x40cm m2 35,58 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 308,49 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 18,51 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 33,89 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 10,00 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 10,00 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
soleira em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 2,54 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,17 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito branco dallas polido e lustrado com borda americana -
1,,80x0,695m com colagem de cuba

unid. 1,00

frontispício em granito branco dallas polido e lustrado - 1,80x0,10x0,02m m linear 1,80

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00
Louças e Metais
misturador de mesa para cozinha Docol bica alta linha triplus – ref.: 
00490206

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Cozinha -R$                
Área de Serviço
Piso
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 40x40cm m2 3,40 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 29,50 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 1,77 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - piso m2 3,24 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Cecrisa linha basics white basic matte bold 25x40cm m2 17,13 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 148,50 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 8,91 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 16,31 -R$                  -R$                  
Teto
revestimento de gesso estuque (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  

Sub Total Área de Serviço -R$                
Créditos do Cliente - Opção Básica -R$                    
revestimentos/ louças e metais vb 1 -R$                  -R$                  
Outros -R$                    
extras - 12% (em cima da modificação) vb 1 -R$                  -R$                  
eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1 -R$                  -R$                  
taxa de administração - 17% (em cima do total incluindo extras e
eventuais)

vb 1 -R$                  -R$                  

impostos - 11% (em cima da taxa de administração) vb 1 -R$                  -R$                  

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1 -R$                  -R$                  

orçamento de modificação (Metro Cúbico) vb 1 -R$                  -R$                  
Total Opção 1 Planta Tipo -R$                    

Opção 2 - 3 quartos
Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Revestimentos/ Louças e Metais -R$                    
Sala e Circulação
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 23,18 -R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  

-R$                  -R$                  



argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 201,01 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 12,06 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 22,08 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 62,28 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 26,07 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 26,07 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
soleira em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
Sub Total Sala e Circulação -R$                

Quarto 1
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 11,94 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 103,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,21 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 11,37 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 34,10 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 14,64 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,64 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 1 -R$                

Quarto 2
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 12,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 106,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,39 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 11,70 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 35,15 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 14,96 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,96 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 2 -R$                

Suíte
Piso
porcelanato Cecrisa linha botticino acabamento polido 60x60cm m2 20,16 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 174,79 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 10,49 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 19,20 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 46,71 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=10cm acabamento branco - ref. 457/RP/BR
Santa Luzia

m linear 19,10 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 19,10 -R$                  -R$                  
Sub Total Suíte -R$                

Banheiro Social
Piso
porcelanato Portinari linha marmi statuario venato 60x60cm acabamento
polido

m2 4,07 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 35,25 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 2,12 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 3,80 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha vision white 33x66cm m2 21,40 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 185,58 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 11,13 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 20,00 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  



pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes

filete em mármore branco extra polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m unid. 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de filete m linear 0,84 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em mármore branco extra polido e lustrado -
1,20x0,08x0,03m 

m linear 1,20 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,81 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,12 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de tento m linear 1,20 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em mármore branco extra polido e lustrado 0,925x0,525x0,02m
com colagem de cuba

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

saia da bancada em granito branco estra polido e lustrado -
0,925x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 1,45 -R$                  -R$                  

frontispício em granito branco extra polido e lustrado - 0,925x0,10x0,02
+ 0,525x0,10x0,02m

unid. 1,45 -R$                  -R$                  

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00 -R$                  -R$                  
Louças e Metais
cuba retangular de sobrepor Deca cor branco gelo - ref.: L1070 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha adhara acabamento 
cromado – ref.:00458606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

acabamento para registro Docol linha adhara – ref.: 00459906 unid. 3,00 -R$                  -R$                  
chuveiro Docol square acabamento cromado - ref.: 00488506 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
ducha higiênica Docol com registro de derivação linha adhara ref.
00459906

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Social -R$                
Banheiro Suíte
Piso

porcelanato Portinari linha colori diamante 60x60cm acabamento polido m2 6,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 54,55 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 3,27 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 5,88 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha vision bone 33x66cm m2 12,90 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 111,88 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,71 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 27,21 -R$                  -R$                  

pastilha de vidro Vitrocolori linha cristal 2,6x2,6cm ref. A4022 (box) m2 15,15 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de pastilha de vidro m2 15,15 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes

filete em mármore branco extra  polido e lustrado - 0,64x0,03x0,02m unid. 0,64 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 0,97 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,06 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de filete m linear 0,64 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em mármore bege bahia polido e lustrado -
1,30x0,08x0,03m 

m linear 1,30 -R$                  -R$                  

chapim banheira em mármore bege bahia polido e lustrado -
0,075x1,79x0,02m 

m linear 1,79 -R$                  -R$                  

frente banheira em mármore bege bahia polido e lustrado -
1,30x0,45x0,03m

m2 0,59 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 5,55 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,37 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de tento m linear 1,30 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação chapim vb 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação frente banheira vb 1,00 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em mármore bege bahia polido e lustrado 1,65x0,525x0,02m
com colagem de 2 cubas

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

saia da bancada em mármore bege bahia polido e lustrado -
1,65x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 2,18 -R$                  -R$                  

frontispício em mármore bege bahia polido e lustrado - 1,65x0,10x0,02 +
0,525x0,10x0,02m

m linear 2,18 -R$                  -R$                  

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00 -R$                  -R$                  
Louças e Metais
cuba retangular de sobrepor Deca cor branco gelo - ref.: L1070 unid. 1,00 -R$                  -R$                  



misturador de mesa para lavatório Docol linha adhara acabamento 
cromado – ref.:00458606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

acabamento para registro Docol linha adhara – ref.: 00459906 unid. 3,00 -R$                  -R$                  
chuveiro Docol square acabamento cromado - ref.: 00488506 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
ducha higiênica Docol com registro de derivação linha adhara ref.
00459906

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Suíte -R$                
Cozinha
Piso
porcelanato Portinari duramax white bold 60x60cm m2 10,50 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 91,04 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 5,46 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 10,10 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Portinari linha clean white plain matte 30x60cm m2 35,58 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 308,49 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 18,51 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 33,89 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 10,10 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 10,10 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes

soleira em granito branco ceará polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m m linear 0,84 -R$                  -R$                  

filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 2,54 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,17 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de soleira m linear 0,84 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de filete m linear 0,84 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito branco ceará polido e lustrado com borda americana -
1,,80x0,695m com colagem de cuba

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

frontispício em granito branco ceará polido e lustrado - 1,80x0,10x0,02m m linear 1,80 -R$                  -R$                  

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00 -R$                  -R$                  
Louças e Metais
misturador de mesa para cozinha Docol bica alta linha novità – ref.: 
00406606 unid. 1,00 -R$                  -R$                  

acabamento para registro Docol linha novità – ref.: 00418106 unid. 2,00 -R$                  -R$                  
Sub Total Cozinha -R$                

Área de Serviço
Piso
porcelanato Portinari duramax white bold 60x60cm m2 3,40 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 29,50 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 1,77 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 3,24 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Portinari linha clean white plain matte 30x60cm m2 17,13 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 148,50 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 8,91 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 16,31 -R$                  -R$                  
Teto
revestimento de gesso estuque (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  

Sub Total Área de Serviço -R$                
Créditos do Cliente - Opção Básica -R$                    
revestimentos/ louças e metais vb 1 -R$                  -R$                  
Outros -R$                    
extras - 12% (em cima da modificação) vb 1 -R$                  -R$                  
eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1 -R$                  -R$                  
taxa de administração - 17% (em cima do total incluindo extras e
eventuais)

vb 1 -R$                  -R$                  

impostos - 11% (em cima da taxa de administração) vb 1 -R$                  -R$                  

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1 -R$                  -R$                  

orçamento de modificação (Metro Cúbico) vb 1 -R$                  -R$                  
Total Opção 2 Planta Tipo -R$                    

Opção 3 - 3 quartos
Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Revestimentos/ Louças e Metais -R$                    
Sala e Circulação
Piso
porcelanato Portinari linha marmi crema valencia 60x120cm acabamento
polido

m2 23,18 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 201,01 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 12,06 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - acima 0,36m2 m2 22,08 -R$                  -R$                  
Parede



pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 62,28 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 22,08 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 26,07 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 26,07 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes
soleira em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m -
material e mão de obra

m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
Sub Total Sala e Circulação -R$                

Quarto 1
Piso
porcelanato Portinari linha marmi crema valencia 60x120cm acabamento
polido

m2 11,94 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 103,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,21 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - acima 0,36m2 m2 11,37 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 34,10 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,37 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 14,64 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,64 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 1 -R$                

Quarto 2
Piso
porcelanato Portinari linha marmi crema valencia 60x120cm acabamento
polido

m2 12,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 106,51 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,39 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - acima 0,36m2 m2 11,70 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 35,15 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 11,70 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 14,96 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 14,96 -R$                  -R$                  
Sub Total Quarto 2 -R$                

Suíte
Piso
porcelanato Portinari linha marmi crema valencia 60x120cm acabamento
polido

m2 20,16 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 174,79 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 10,49 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - acima 0,36m2 m2 19,20 -R$                  -R$                  
Parede
pintura pva branco neve (material e mão de obra) m2 46,71 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 19,20 -R$                  -R$                  
Rodapé
rodapé em poliestireno h=20cm acabamento branco - ref. 461/RP/BR +
458/RP/BR Santa Luzia

m linear 19,10 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de rodapé em poliestireno m linear 19,10 -R$                  -R$                  
Sub Total Suíte -R$                

Banheiro Social
Piso
porcelanato Portinari linha marmi statutario venato 60x60cm acabamento
polido

m2 4,07 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 35,25 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 2,12 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 3,80 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha vision white 33x66cm m2 21,40 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 185,58 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 11,13 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 20,00 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,80 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes



filete em mármore branco extra polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m unid. 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,27 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,08 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de filete m linear 0,84 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em mármore branco extra polido e lustrado -
1,20x0,08x0,03m 

m linear 1,20 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 1,81 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,12 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de tento m linear 1,20 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em mármore branco extra polido e lustrado 0,925x0,525x0,02m
com colagem de cuba

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

saia da bancada em granito branco estra polido e lustrado -
0,925x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 1,45 -R$                  -R$                  

frontispício em granito branco extra polido e lustrado - 0,925x0,10x0,02
+ 0,525x0,10x0,02m

unid. 1,45 -R$                  -R$                  

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00 -R$                  -R$                  
Louças e Metais
cuba retangular de sobrepor Deca cor branco gelo - ref.: L1070 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha adhara acabamento unid. 1,00 -R$                  -R$                  
acabamento para registro Docol linha adhara – ref.: 00459906 unid. 3,00 -R$                  -R$                  
chuveiro Docol square acabamento cromado - ref.: 00488506 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
ducha higiênica Docol com registro de derivação linha adhara ref.
00459906

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Banheiro Social -R$                
Banheiro Suíte
Piso
porcelanato Portinari linha colori diamante polido 60x60cm m2 6,29 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 54,55 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 3,27 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 5,88 -R$                  -R$                  
Parede
porcelanato Portinari linha vision bone 33x66cm m2 12,90 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 111,88 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 6,71 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 27,21 -R$                  -R$                  

pastilha de vidro Vitrocolori linha cristal 2,6x2,6cm ref. A4022 (box) m2 15,15 -R$                  -R$                  

mão de obra de colocação de pastilha de vidro m2 15,15 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 5,88 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes

filete em mármore branco extra  polido e lustrado - 0,64x0,03x0,02m unid. 0,64 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 0,97 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,06 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de filete m linear 0,64 -R$                  -R$                  
Tentos
tento de box em mármore bege bahia polido e lustrado -
1,30x0,08x0,03m 

m linear 1,30 -R$                  -R$                  

chapim banheira em mármore bege bahia polido e lustrado -
0,075x1,79x0,02m 

m linear 1,79 -R$                  -R$                  

frente banheira em mármore bege bahia polido e lustrado -
1,30x0,45x0,03m

m2 0,59 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 5,55 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,37 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de tento m linear 1,30 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação chapim vb 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação frente banheira vb 1,00 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em mármore bege bahia polido e lustrado 1,65x0,525x0,02m
com colagem de 2 cubas

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

saia da bancada em mármore bege bahia polido e lustrado -
1,65x0,12x0,02 + 0,525x0,12x0,02m

m linear 2,18 -R$                  -R$                  

frontispício em mármore bege bahia polido e lustrado - 1,65x0,10x0,02 +
0,525x0,10x0,02m

m linear 2,18 -R$                  -R$                  

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de saia unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00 -R$                  -R$                  
Louças e Metais
cuba retangular de sobrepor Deca cor branco gelo - ref.: L1070 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
misturador de mesa para lavatório Docol linha adhara acabamento unid. 1,00 -R$                  -R$                  
acabamento para registro Docol linha adhara – ref.: 00459906 unid. 3,00 -R$                  -R$                  
chuveiro Docol square acabamento cromado - ref.: 00488506 unid. 1,00 -R$                  -R$                  
ducha higiênica Docol com registro de derivação linha adhara ref.
00459906

unid. 1,00 -R$                  -R$                  



Sub Total Banheiro Suíte -R$                
Cozinha
Piso
porcelanato portinari duramax white bold 60x60cm m2 10,50 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 91,04 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 5,46 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 10,10 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Portinari linha clean white plain matte 30x60cm m2 35,58 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 308,49 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 18,51 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 33,89 -R$                  -R$                  
Teto
rebaixo de gesso staff (material e mão de obra) m2 10,10 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 10,10 -R$                  -R$                  
Soleiras e Filetes

soleira em granito branco ceará polido e lustrado - 0,84x0,16x0,02m m linear 0,84 -R$                  -R$                  

filete em granito branco dallas polido e lustrado - 0,84x0,03x0,02m m linear 0,84 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 2,54 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 0,17 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de soleira m linear 0,84 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de filete m linear 0,84 -R$                  -R$                  
Bancadas
bancada em granito preto absoluto polido e lustrado com borda americana
- 1,,80x0,695m com colagem de cuba

unid. 1,00 -R$                  -R$                  

frontispício em granito preto absoluto polido e lustrado -
1,80x0,10x0,02m

m linear 1,80 -R$                  -R$                  

cantoneiras metálicas para fixação de bancada - 35cm unid. 2,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de bancada unid. 1,00 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de frontispício unid. 1,00 -R$                  -R$                  
Louças e Metais
misturador de mesa para cozinha Docol bica alta linha novità – ref.: unid. 1,00 -R$                  -R$                  
acabamento para registro Docol linha novità – ref.: 00418106 unid. 2,00 -R$                  -R$                  

Sub Total Cozinha -R$                
Área de Serviço
Piso
porcelanato portinari duramax white bold 60x60cm m2 3,40 -R$                  -R$                  

argamassa colante Quartzolit para porcelanato interno - até 0,36m2 kg 29,50 -R$                  -R$                  

argamassa Quartzolit para rejunte de porcelanato - pmg branco kg 1,77 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação de porcelanato - até 0,36m2 m2 3,24 -R$                  -R$                  
Parede
cerâmica Portinari linha clean white plain matte 30x60cm m2 17,13 -R$                  -R$                  
cimentcola para cerâmica interna AC-I kg 148,50 -R$                  -R$                  
rejunte quartzolit cerâmica branca kg 8,91 -R$                  -R$                  
mão de obra de colocação cerâmica interna - parede m2 16,31 -R$                  -R$                  
Teto
revestimento de gesso estuque (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  
pintura pva sobre forro de gesso (material e mão de obra) m2 3,24 -R$                  -R$                  

Sub Total Área de Serviço -R$                
Créditos do Cliente - Opção Básica -R$                    
revestimentos/ louças e metais vb 1 -R$                  -R$                  
Outros -R$                    
extras - 12% (em cima da modificação) vb 1 -R$                  -R$                  
eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1 -R$                  -R$                  
taxa de administração - 17% (em cima do total incluindo extras e
eventuais)

vb 1 -R$                  -R$                  

impostos - 11% (em cima da taxa de administração) vb 1 -R$                  -R$                  

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1 -R$                  -R$                  

orçamento de modificação (Metro Cúbico) vb 1 -R$                  -R$                  
Total Opção 3 Planta Tipo -R$                    


