
RJZ CYRELA
OBRA: MAJESTIC
AVENIDA EIXO METROPOLITANO ESTE-OESTE - LOTES 4, 5 E 6 - RIO2 NORTE - JACAREPAGUÁ - RIO DE JANEIRO - RJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FUNDO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS

DATA BASE: 22/03/2011
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO:  METRO CÚBICO PROJETOS E DESIGN

REVISÃO 05

1 CONSULTORIAS -R$                           
orçamento de fundo de mobiliário e equipamentos Metro Cúbico vb 1 -R$                     -R$                       

montagem e administração do fundo de mobiliário e equipamentos Metro Cúbico mês 18 -R$                     -R$                       

manual de proprietário e síndico - execução Metro Cúbico vb 1 -R$                     -R$                       

manual de proprietário e síndico - impressão + cópia em cd Copy Speed unid 561 -R$                     -R$                       
2 PROJETOS -R$                           

ar condicionado e exaustão mecânica Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

arquitetura operacional H&R vb 1 -R$                     -R$                       

arquitetura de interiores Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

áudio e vídeo Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

instalações especiais Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

luminotécnica Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

marcenaria externa (pergolados) Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

paisagismo Benedito Abbud vb 1 -R$                     -R$                       

piscina e espelhos d'água Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

programação visual Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
3 ÁREAS SOCIAIS: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS -R$                           

Térreo
3.1 Acesso

Equipamentos de Piscina e Espelho D'Água
Fonte
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

efeito hidráulico Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

Fonte
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

efeito hidráulico Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

Luminárias 
iluminação extra para áreas cobertas Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
arandela de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro - 

0,25x0,25x1,00m
Angela Pizarro unid 4 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - ACESSO -R$                       

Bloco 1 - Edifício Ágata
3.2 Acesso ao Lobby do Edifício Ágata m2 106,47

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

INCC BASE 
FEVEREIRO/201

1
456,917

VALOR UNITÁRIO VALOR TOTALITEM SERVIÇO UNID. QTD.FORNECEDOR

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 2 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,5m2 Casa Verde saco 4 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.3 Lobby m2 150,43
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores
Allight cj 4 -R$                     -R$                       

montagem de 14 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 28 soquetes + 7 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

montagem de 12 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 24 soquetes + 6 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid. 18 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 5 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 3,60x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,50x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,80x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 5,25x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 6,40x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

panô tela solar - 2,50x3,95m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xale (material e mão de obra) Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica verde - Ø 0,60m e 

h=1,50m
Só Isopor unid 3 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 1 -R$                       

Bloco 2 - Edifício Ametista
3.4 Acesso ao Lobby do Edifício Ágata Ametista m2 141,00

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores (nichos)
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 3 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 3 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,75m2 Casa Verde saco 6 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre portão 4,70x1,00m VL Colares m2 4,71 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.5 Lobby m2 91,33



Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 16 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 32 soquetes + 8 

reatores
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid. 23 -R$                     -R$                       

Marcenaria
muxarabi de madeira - 3,85x5,00m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica verde - Ø 0,60m e 

h=1,50m
Só Isopor unid 4 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 2 -R$                       

Bloco 3 - Edifício Diamante
3.6 Acesso ao Lobby do Edifício Diamante m2 71,96

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 8 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 2 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,50m2 Casa Verde saco 4 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.7 Lobby m2 122,47
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 12 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 24 soquetes + 6 

reatores
Allight cj 9 -R$                     -R$                       

montagem de 8 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 16 soquetes + 4 

reatores
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 28 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
pendente de ferro, conforme imagem de venda Angela Pizarro unid 3 -R$                     -R$                       

arandela de ferro, conforme imagem de venda Angela Pizarro unid 5 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 3,40x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,60x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 7,50x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 7,95x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xale (material e mão de obra) Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

SUBTOTAL - BLOCO 3 -R$                       
Bloco 4 - Edifício Esmeralda

3.8 Acesso ao Lobby do Edifício Esmeralda m2 130,52
Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores (nichos)
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 3 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 3 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,75m2 Casa Verde saco 6 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre portão 4,70x1,00m VL Colares m2 4,71 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.9 Lobby m2 104,47

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 16 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 32 soquetes + 8 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

montagem de 12 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 24 soquetes + 6 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Marcenaria
muxarabi de madeira - 3,10x2,00m Urbain Design unid 4 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
planta preservada palmeira areca 3,00m com forração em casca de árvore (plantio 

incluso)
Melyana unid 4 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre massa - 3,10x6,00m (2 unidades) VL Colares m2 37,2 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 4 -R$                       

Bloco 5 - Edifício Pérola
3.10 Acesso ao Lobby do Edifício Pérola m2 96,34

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 2 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,50m2 Casa Verde saco 4 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.11 Lobby m2 146,29
Revestimentos
Piso
seixo rolado nº2, cor branca - 5m2 Casa Verde saco 40,00 -R$                     -R$                       

mão de obra de colocação seixo Casa Verde vb 1,00 -R$                     -R$                       

Parede
revestimento vinilico Vescom, linha Structure – ref. Shannon Vescom m2 46,00 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

montagem de 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 8 soquetes + 2 reatores Allight cj 12 -R$                     -R$                       



montagem de 7 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 14 soquetes + 4 

reatores
Allight cj 10 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 3,15x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,50x6,15m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 2,70x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,90x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,60x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 2,90x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 4,00x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xale (material e mão de obra) Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica ouro - Ø 0,60m e 

h=1,50m
Só Isopor unid 3 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre massa - 1,50x2,20m VL Colares m2 3,3 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 5 -R$                       

Bloco 6 - Edifício Rubi
3.12 Acesso ao Lobby do Edifício Rubi m2 127,81

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores (nichos)
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 3 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 3 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,75m2 Casa Verde saco 6 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre portão 4,70x1,00m VL Colares m2 4,71 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.13 Lobby m2 94,38

Revestimentos
Piso
seixo rolado nº2, cor branca - 12m2 Casa Verde saco 96,00 -R$                     -R$                       

mão de obra de colocação seixo Casa Verde vb 1,00 -R$                     -R$                       

Parede
forração de palha natural - 0,60x1,50m Degrau m2 11,88 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 14 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 28 soquetes + 7 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

montagem de 16 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 32 soquetes + 8 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

montagem de 3 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 6 soquetes + 4 reatores Allight cj 8 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

Luminárias DecorativasLuminárias Decorativas

lanterna com base de cerâmica e fechamento de vidro com lâmpada e vela oca Angela Pizarro unid 12 -R$                     -R$                       

Marcenaria
muxarabi de madeira - 0,90X4,50m Urbain Design unid 3 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica verde - Ø 0,60m e 

h=0,90m
Só Isopor unid 3 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 6 -R$                       

Bloco 7 - Edifício Safira
3.14 Acesso ao Lobby do Edifício Safira m2 71,99

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 8 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 2 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,50m2 Casa Verde saco 4 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.15 Lobby m2 142,48
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

montagem de 14 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 28 soquetes + 7 

reatores
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

montagem de 22 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 44 soquetes + 11 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

montagem de 12 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 24 soquetes + 6 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

montagem de 6 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 12 soquetes + 3 

reatores
Allight cj 16 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 15 -R$                     -R$                       

Marcenaria
muxarabi de madeira - 3,00x6,00m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 3,50x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,50x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

panô tela solar - 2,70x4,00m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 4,10x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,55x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,70x6,15m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xale (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica bege - Ø 0,60m e 

h=2,50m
Só Isopor unid 3 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre massa -  2,30x3,50m VL Colares m2 8,05 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       



SUBTOTAL - BLOCO 7 -R$                       
Bloco 8 - Edifício Topázio

3.16 Acesso ao Lobby do Edifício Topázio m2 132,04
Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

embutido de piso em aluminio fundido com grade 01 lamp PAR 20 50W completo 

ref. ALL054
Allight unid. 5 -R$                     -R$                       

montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores (nichos)
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor Caramelo Ref. 430040 M L"Oeil unid 3 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 3 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 0,75m2 Casa Verde saco 6 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal 6mm colado sobre portão 4,70x1,00m VL Colares m2 4,71 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.17 Lobby m2 83,47

Revestimentos
Piso
seixo rolado nº2, cor branca - 10m2 Casa Verde saco 80,00 -R$                     -R$                       

mão de obra de colocação seixo Casa Verde vb 1,00 -R$                     -R$                       

Parede
forração de palha natural - 0,85x5,00m Degrau m2 28,05 -R$                     -R$                       

forração de palha natural - 1,30x5,00m Degrau m2 7,15 -R$                     -R$                       

Teto 
forração de palha natural Degrau m2 10,07 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 16 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 32 soquetes + 8 

reatores
Allight cj 3 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
pendente de ferro, conforme imagem de venda Angela Pizarro unid 4 -R$                     -R$                       

arandela de ferro, conforme imagem de venda Angela Pizarro unid 2 -R$                     -R$                       

lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 2 -R$                     -R$                       

lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,70m
Angela Pizarro unid 2 -R$                     -R$                       

Produção -R$                     

vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica vermelha - Ø 0,60m e 

h=1,50m
Só Isopor unid 6 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 8 -R$                       
SUBTOTAL TÉRREO 106,47 -R$                       

Pavimento de Uso Comum
3.18 Área Externa

Luminárias (térreo e puc)
arandela cilíndrica para área externa com verniz protetor e acabamento branco 

para 1 lâmpada halopar 16 halógena refletora 50W/220V - ref. Everlight EL-60-

0619

Allight unid 50 -R$                     -R$                       

arandela em alumínio liga naval com pintura eletrostática branca e visor em vidro 

temperado translúcido para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla 26W/2700K. 

Reator em 220V - 350x189mm/ h=131mm - Everlight EL-60-0053

Allight unid 25 -R$                     -R$                       

Reator em 220V - 350x189mm/ h=131mm - Everlight EL-60-0053

arandela em alumínio liga naval com pintura eletrostática branca e visor em vidro 

temperado translúcido para 1 lâmpada incandescente leitosa - 235x145mm/ 

h=100mm - ref. Everlight EL-60-0053P

Allight unid 10 -R$                     -R$                       

balizador em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca para 1 lâmpada 

fluorescente compacta dupla 26W/2700K. Reator em 220V - Ø152mm / h=600mm 

- ref. Everlight EL-15-2127 

Allight unid 65 -R$                     -R$                       

balizador em alumínio com pintura eletrostática branca e visor em vidro 

temperado transparente para 1 lâmpada fluorescente compacta dupla 26W/2700K 

(amarela). Reator em 220V - 225x100mm/ h=270mm - ref. Everlight EL-60-0662

Allight unid 40 -R$                     -R$                       

luminária com anel de arremate em aço, refletor em alumínio anodizado branco 

para 1 lâmpada incadescente leitosa 60W/127V - Ø122mm/ h=140mm - ref. 

Allight ALL-126

Allight unid 10 -R$                     -R$                       

luminária de embutir em alumínio metalizado com pintura branca e vidro 

temperado alvo fosco para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas 

26W/2700K amarela. Reator em 127V - Ø 220mm/ h=148mm - ref. Allight ALL-

1510 

Allight unid 20 -R$                     -R$                       

luminária de embutir para solo em alumínio injetado com pintura eletorstática 

poliester preta para 1 lâmpada halógena refletora 50W/12V. Transformador em 

220V - h=160mm - ref. Allight ALL-054

Allight unid 30 -R$                     -R$                       

luminária de embutir para solo em alumínio injetado com pintura preta para 1 

lâmpada vapor metálico refletora 70W/3000K. Reator e ignitor em 220V - ref. 

Everlight EL-80-0830

Allight unid 55 -R$                     -R$                       

poste em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática branca com 1 luminária 

em alumínio liga naval  com pintura eletrostática branca para 1 lâmpada de vapor 

metálico elipsoidal fosca 150W/3000K. Reator e ignitor em 220V - h=5,0m 

(simples) - ref. Everlight EL-10-3150

Allight unid 50 -R$                     -R$                       

poste em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática branca com 1 luminária 

em alumínio liga naval  com pintura eletrostática branca para 2 lâmpadas - ref. 

Everlihgt EL-10-3130 

Allight unid 130 -R$                     -R$                       

poste em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática branca com 2 

luminárias em alumínio liga naval  com pintura eletrostática branca (separadas 

por ângulo de 180°) para 4 lâmpadas fluorescentes compactaqs tripla 32W/2700K. 

Reator eletrônico em 220V - h=3,0m (duplo) - ref. Everlight EL-10-3230 180

Allight unid 35 -R$                     -R$                       

poste em aço galvanizado a fogo com pintura eletrostática branca com 2 

luminárias em alumínio liga naval  com pintura eletrostática branca (separadas 

por ângulo de 90°) para 4 lâmpadas fluorescentes compactaqs tripla 32W/2700K. 

Reator eletrônico em 220V - h=3,0m (duplo) - ref. Everlight EL-10-3230 90

Allight unid 20 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 55 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL ÁREA EXTERNA -R$                       
3.19 Espaço Gastronômico m2 98,85

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Churrasqueira e Forno de Pizza
churrasqueira em alvenaria de tijolo maciço claro - dimensões (1,0x0,60x3,0m), 

com dois estágios em duralumínio para espetos, placas refratárias na base do 

braseiro, gaveta cinzeiro em inox + forno iglu 0,90 pré-moldado com revestimento 

claro mesclado, base em refratário e isolamento, chaminé tubo em aço inox e 

chapéu chinês inox.

Brazão 

Churrasqueiras
unid 1 -R$                     -R$                       



Equipamentos Eletrodomésticos
freezer horizontal Eletrolux H400 - 396l Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

cooktop 4 bocas 60cm elétrico, cor preto - Bosch - PKN675N14R Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias 

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 6 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 8 -R$                     -R$                       

arandela de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro - 

0,25x0,25x0,60m
Angela Pizarro unid 8 -R$                     -R$                       

Marcenaria
prateleira de compensado naval folheado de freijó mel - 3,40x0,35m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

mesa de compensado naval folheado de freijó mel - 2,00x1,00m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

armário sob bancada em compensado naval revestido em fórmica branca - 

5,55x0,60x0,80m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

armário sob bancada em compensado naval revestido em fórmica branca - 

3,30x0,60x0,80m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

armário sob bancada em compensado naval revestido em fórmica branca - 

4,60x0,65x0,80m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
sofá Mac linha Terra com braço e assento de fibra - 2,13x0,89x0,80m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

sofá Mac linha Terra com braço e assento de fibra - 1,43x0,89x0,80m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

mesa de centro Mac de fibra, linha Lounge Small - 1,00x1,00x0,38m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

mesa lateral Mac de fibra, linha Lounge Small - 0,71x0,61x0,66m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira Mac linha Valos - 0,58x0,58x0,94m Mac Móveis unid 12 -R$                     -R$                       

Pergolados
pergolado em ferro conforme projeto de paisagismo Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white e marrom - 0,40x0,40m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.20 Lounge Adulto m2 45,68
Mobiliário 
sofá Mac linha four - 2,29x0,97m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

poltrona Mac linha four - 1,19x0,97m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

puff Mac linha four - 1,10x0,97m Mac Móveis unid 4 -R$                     -R$                       

mesa Mac linha four - 1,21x1,71m Mac Móveis unid 1 -R$                     -R$                       

mesa Mac linha four - 1,16x0,38m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

mesa Mac linha four - 1,20x1,20m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

Produção
almofadas em aquablock off white e vinho - 0,40x0,40m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.21 Alameda Majestic com Lounges m2

Equipamentos de Piscina e Espelho D'água
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

efeito hidráulico Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
sofá Mac linha stambul - dimensões: 1,93x0,80m Mac Móveis unid 8 -R$                     -R$                       

mesa de centro Mac linha stambul - 1,00x1,00m Mac Móveis unid 4 -R$                     -R$                       

mesa lateral Mac linha stambul - dimensões: 0,60x0,60m Mac Móveis unid 4 -R$                     -R$                       

Metalurgia
painel em alumínio na cor cobre - 5,10x1,70m (painel 1) - 2 unidades Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

ProduçãoProdução
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,12m L"Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white - 0,40x0,40m ACM Home unid 64 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.22 Pergolado com Balanços m2 14,66
Mobiliário 

balanço em fibra sintética com assento estofado em sunbrella cru Lazer Corporativo unid 7 -R$                     -R$                       

Pergolados

pergolado em madeira nova (Cumaru) com acabamento em osmocolor. 8 pilares 

com seção 8x12cm (4 peças) h=2,78m, 18 vigas simples com seção 6x12cm, 

dimensão:4,50m, 4 vigas duplas com seção 8x12cm, dimensão;5,20m

Aroeira unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.23 Praça Teen m2 70,00

Revestimentos
Piso
pedrisco branco Casa Verde saco 60,00 -R$                     -R$                       

mão de obra de colocação pedrisco Casa Verde vb 1,00 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 8 -R$                     -R$                       

Pergolados

pergolado em madeira nova (Cumaru) com acabamento em osmocolor. 16 pilares 

com seção 8x12cm (4 peças) h=2,78m, 8 vigas duplas com seção 8x12cm, 

dimensão:3,72m, 4 vigas duplas com seção 8x12cm, dimensão;3,80m, 41 vigas 

simples com seção 6x12cm, dimensão:4,35m, 82 vigas simples com seção 

6x12cm, dimensão:1,58m

Aroeira unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
futon em tecido sunbrella cor cru - 1,80x1,20m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white e marrom - 0,40x0,40m ACM Home unid 20 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.24 Praça de Jogos m2 63,50
Revestimentos
Piso
deck em madeira cumaru réguas de 10x2cm (arquibancada em 2 níveis) Aroeira m2 34,00 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Jogos em Cimento
mesa de xadrez em cimento pré moldado 0,90x0,90x0,95m ref. MQXPA com 2 

bancos
Neo Rex unid 4 -R$                     -R$                       

mesa de ping pong em cimento pré moldado 2,74x1,52x0,76m Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.25 Bar da Piscina m2 61,20
Acessórios
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos Eletrodomésticos
freezer horizontal Eletrolux H400 - 396l Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

forno elétrico e microondas (2 em 1) em aço inox - Solardom LG - MP9488SR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias 

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 6 -R$                     -R$                       

Marcenaria



armário sob bancada em compensado naval revestido em fórmica branca - 

3,65x0,60x0,80m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

armário sob bancada em compensado naval revestido em fórmica branca - 

1,700x0,60x0,80m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
banqueta alta com braço, linha Java, estrutura marfim Tidelli unid 11 -R$                     -R$                       

mesa quadrada (90x90cm) alta, linha Java Tidelli unid 6 -R$                     -R$                       

cadeira com braço fibra fendi estrutura marfim Tidelli unid 22 -R$                     -R$                       

ombrellone quadrado, cor cru - 2,00x2,00m Arredatori unid 4 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,00m L"Oeil unid 3 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 3 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 1,5m2 Casa Verde saco 12 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Pergolados

pergolado em madeira nova (Cumaru) com acabamento em osmocolor. 7 pilares 

com seção 8x12cm (4 peças) h=2,78m, 9 vigas simples com seção 6x12cm, 

dimensão:4,25m, 1 vigas dupla com seção 8x12cm, dimensão;4,25m, 1 viga dupla 

com seção 8x12cm, dimensão:3,00m, 1 vigas dupla com seção 8x12cm, 

dimensão: 3,80m, 1 vigas simples com seção 8x12cm, dimensão: 7,12m, 1 viga 

simples com seção de 8x12cm, dimensão: 5,15m, 1 viga simples com seção 

8x12cm, dimensões: 6,62m, 2 vigas simples com seção 8x12cm, dimensões: 

3,56m, 2 vigas simples com seção 8x12cm, dimensões: 3,31, 1 viga simples com 

seção 8x12cm, dimensão: 3,61, 26 vigas simples 6x12cm, dimensão: 1,65m

Aroeira unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.26 Sanitários 1 - Bar m2 7,92

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 4 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,40x1,30m (2 unidades) Vl Colares m2 3,64 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.27 Sanitários 2 - Bar m2 9,41

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 5 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,60x1,30m (2 unidades) Vl Colares m2 1,56 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.28 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais - Bar m2 2,89

Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.29 Lounge da Piscina m2 98,85

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro - 

0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 12 -R$                     -R$                       

luminária pendente de metal com pintura eletrostática café e fechamento em 

vidro - 0,25x0,25x0,60m
Angela Pizarro unid 8 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,00m L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 2 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 1,0m2 Casa Verde saco 8 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Pergolados

pergolado em madeira nova (Cumaru) com acabamento em osmocolor. 16 pilares 

com seção 8x12cm (4 peças) h=2,78m, 8 vigas duplas com seção 8x12cm, 

dimensão:3,98m, 4 vigas duplas com seção 8x12cm, dimensão;4,24m, 82 vigas 

simples com seção 6x12cm, dimensão:1,90m, 44 vigas simples com seção 

6x12cm, dimensão: 4,33m, 4 vigas duplas com seção 8x12cm, dimensão: 4,33m, 

8 vigas duplas com seção de 8x12cm, dimensão: 1,90m, 2 fechamentos laterais 

com 07 ripas com seção 6x6cm, dimensão:1,28m

Aroeira unid 1 -R$                     -R$                       



Produção
futon em tecido sunbrella cor cru - 1,80x1,80m ACM Home unid 2 -R$                     -R$                       

estofado em sunbrella cor cru, assentos em módulos de 1,05x0,65m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       

estofado em sunbrella cor cru, assentos em módulos de 1,50m x 0,65m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       

estofado em sunbrella cor cru, encostos em módulos de 1,05x0,60m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       

estofado em sunbrella cor cru, encostos em módulos de 1,50m x 0,60m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white e marrom - 0,40x0,40m ACM Home unid 24 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL - ESPAÇO RELAX -R$                       

3.30 Estar da Sauna m2 37,74
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
espreguiçadeira linha giardino fibra fendi e estrutura marfim Tidelli unid 3 -R$                     -R$                       

mesa quadrada (60x60cm) baixa, linha Java, estrutura marfim Tidelli unid 2 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,00m L"Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 4 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 2,0m2 Casa Verde saco 16 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

Pergolados

pergolado em madeira nova (Cumaru) com acabamento em osmocolor. 5 pilares 

com seção 8x12cm (4 peças) h=2,78m, 17 vigas simples com seção 6x12cm, 

dimensão: 1,65m, 3 vigas duplas com seção 8x12cm, dimensão;5,10m, 1 viga 

dupla com seção 8x12cm, dimensão:4,25m, 1 vigas dupla com seção 8x12cm, 

dimensão: 3,80m, 1 viga dupla com seção 8x12cm, dimensão: 3,00m, 10 vigas 

simples com seção de 6x12cm, dimensão: 4,25m,1 viga simples com seção 

8x12cm, dimensão: 4,25m, 1 viga simples com seção 8x12cm, dimensão: 5,15m

Aroeira unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.31 Sauna Úmida m2 8,41

gerador de vapor 21kw/220v - trifásico Aqualar unid 2 -R$                     -R$                       

quadro de comando com termostáto Aqualar unid 2 -R$                     -R$                       

porta de vidro temperado Aqualar unid 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.32 Sanitários - Sauna m2 8,41
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 4 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,65x1,30m Vl Colares m2 3,45 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.33 Lounges Majestic m2

Mobiliário 
sofá Mac linha stambul - dimensões: 1,93x0,80m Mac Móveis unid 6 -R$                     -R$                       sofá Mac linha stambul - dimensões: 1,93x0,80m Mac Móveis unid 6 -R$                     -R$                       

mesa de centro Mac linha stambul - 1,00x1,00m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

mesa lateral Mac linha stambul - dimensões: 0,60x0,60m Mac Móveis unid 4 -R$                     -R$                       

Produção
almofadas em aquablock off white - 0,40x0,40m ACM Home unid 48 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.34 Lounges Bem Estar m2
Mobiliário 
sofá Mac linha stambul - dimensões: 1,93x0,80m Mac Móveis unid 8 -R$                     -R$                       

mesa lateral Mac linha stambul - dimensões: 0,60x0,60m Mac Móveis unid 6 -R$                     -R$                       

Metalurgia
painel em alumínio na cor cobre - 6,50x1,70m (painel 2) - 1 unidade Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,12m L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white - 0,40x0,40m ACM Home unid 64 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.35 Musculação ao Ar Livre m2 55,25
Equipamentos de Fitness externo
supino trinta em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular retangular 

de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

máquina de peito em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular 

retangular de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

barra e alongamento em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular 

retangular de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

rosca apoiada em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular retangular 

de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

mesa flexora em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular retangular 

de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

leg press em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular retangular de 

100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

suporte para agachamento em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura 

tubular retangular de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

pulley peso livre com sistema de carga de piso livre em aço inoxidável tipo ABNT 

304 com estrutura tubular retangular de 100mm por 60mm com espessura de 

2mm

Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

remada sentada em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular 

retangular de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

banco reto em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular retangular de 

100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

banco trinta em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura tubular retangular de 

100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

estante para halteres e anilhas em aço inoxidável tipo ABNT 304 com estrutura 

tubular retangular de 100mm por 60mm com espessura de 2mm
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

barra olímpica grande em aço inoxidável tipo ABNT 304 Muscle Beach unid 2 -R$                     -R$                       

barra olímpica pequena em aço inoxidável tipo ABNT 304 Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

halteres de 2 a 20Kg em aço galvanizado, sendo 1,2,3,4,5, e 6Kg tipo bola e 

8,10,12,14,16,18 e 20Kg tipo dumbell
Muscle Beach unid 1 -R$                     -R$                       

anilha em aço nodular fundido e revestimento de zinco por processo de 

galvanização a quente
Muscle Beach unid 500 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.36 Pergolado com Ginástica ao Ar Livre m2



Equipamentos de Fitness externo
colchonete para yoga e alongamento de E.V.A - 1,80x0,60x0,06m FisioStore unid 15 -R$                     -R$                       

caneleira emborrachada 0,5kg (par) FisioStore unid 3 -R$                     -R$                       

caneleira emborrachada 1,0kg (par) FisioStore unid 3 -R$                     -R$                       

caneleira emborrachada 2,0kg (par) FisioStore unid 3 -R$                     -R$                       

caneleira emborrachada 5,0kg (par) FisioStore unid 3 -R$                     -R$                       

bambolê FisioStore unid 8 -R$                     -R$                       

Marcenaria
treliça de cumaru - 0,80x1,00m (painel 2) Urbain Design unid 3 -R$                     -R$                       

Pergolados

pergolado em madeira nova (Cumaru) com acabamento em osmocolor. 10 pilares 

com seção 8x12cm (4 peças) h=2,78m, 78 vigas simples com seção 6x12cm, 

dimensão:3,35m, 3 vigas duplas com seção 8x12cm, dimensão;5,89m, 6 vigas 

duplas com seção 8x12cm, dimensão:2,45m, 4 fechamentos laterais com 07 ripas 

com seção 6x6cm, dimensão:1,90m

Aroeira unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.37 Mini Cidade m2 242,69

Cenário
casa com estrutura interna de compensado naval com revestimento  de fibra de 

vidro reforçada cor a definir
Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

semáforo com estrutura em tubos e chapas de aço galvanizado, acabamento com 

pintura automotiva e lente das luzes em acrílico colorido 
Cenomax unid 1 -R$                     -R$                       

hidrante com estrutura interna de compensado naval com revestimento  de fibra 

de vidro reforçada cor a definir
Cenomax unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.38 Playground m2 279,73

Brinquedo de Fibra 
espaço nave mãe ref. AV17 - 5,00x4,00x1,50m Lao unid 1 -R$                     -R$                       

espaço nave filha ref. AV18 - 4,00x2,50x1,20m Lao unid 1 -R$                     -R$                       

trepa trepa garrafa ref. AV19 - 1,30x1,30x2,50m Lao unid 1 -R$                     -R$                       

trepa trepa iglu ref. AV20 - 2,50x2,50x1,25m Lao unid 1 -R$                     -R$                       

disco mola ref. ORG15 - diâmetro 2,00/ h=0,40m Lao unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Lao vb 1 -R$                     -R$                       

frete Lao vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.39 Piscinas e Deck Molhado m2 950,48
Equipamentos de áudio e vídeo
caixa acústica pedra tempo 300W 8mm audio Hard Vídeo unid 8 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Cliclotron Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

amplificador Power DBL 1500 Ciclotron Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

receiver stereo Denon Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

CDJ 200 Pionner Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

dvd/ Cd Player Sony Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

microfone handset set sem fio Lico Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Piscina e Espelho D'água
Piscina Adulto com Hidromassagem
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

hidroterapia Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

aquecimento lado quente Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

aquecimento lado frio Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

sistema de desinfecção Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

cadeira guardião da piscina Polifibra unid 1 -R$                     -R$                       cadeira guardião da piscina Polifibra unid 1 -R$                     -R$                       

escada de arco pequeno em aço inox com 3 degraus em polipropileno Polifibra unid 1 -R$                     -R$                       

Piscina Raia
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação por balizadores Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

sistema de desinfecção Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

escada de arco pequeno em aço inox com 3 degraus em polipropileno Polifibra unid 1 -R$                     -R$                       

Deck Molhado Superior
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

efeito cascata Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

Deck Piscina Infantil/mamae e bebe/2 decks
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

sistema de desinfecção Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

efeitos da piscina infantil Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

instalações hidráulicas e elétricas dos equipamentos propostos Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

material de instalações Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

furações e grauteamentos Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

tratamento das piscinas e espelhos d'água durante 3 meses Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

escada de arco pequeno em aço inox com 3 degraus em polipropileno Polifibra unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
espreguiçadeira linha giardino fibra fendi e estrutura marfim Tidelli unid 88 -R$                     -R$                       

mesa alta quadrada linha Java Tidelli - 0,90x0,90m Tidelli unid 14 -R$                     -R$                       

cadeira com braço fibra fendi estrutura marfim Tidelli unid 56 -R$                     -R$                       

ombrellone quadrado, cor cru - 2,00x2,00m Tidelli unid 14 -R$                     -R$                       

ombrellone quadrado, cor cru - 2,80x2,80m Tidelli unid 10 -R$                     -R$                       

chaise ninho em fibra sintética fendi e assento estofado em tecido náutico cru Lazer Corporativo unid 3 -R$                     -R$                       

mesa lateral em fibra sintética fendi Lazer Corporativo unid 2 -R$                     -R$                       

Produção
almofadas em aquablock off white e  vinho - 0,40x0,40m ACM Home unid 9 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.40 Quedas d'Água m2

Equipamentos de Piscina e Espelho D'água
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=0,77m L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,10m L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,12m L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

SUBTOTAL - ÁREA EXTERNA -R$                       
Bloco 1

3.41 Hall de Acesso e Circulação m2 105,15
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 26 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria



painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.42 Salão de Festas Adulto m2 86,99
Revestimentos
Parede
nicho com forração de palha natural - 0,50x1,50m Degrau m2 1,65 -R$                     -R$                       

nicho com forração de palha natural - 0,65x0,50m Degrau m2 2,15 -R$                     -R$                       

nicho com forração de palha natural - 0,70x1,50m Degrau m2 6,93 -R$                     -R$                       

Teto
vigotas de madeira freijó mel - 0,10x0,70m Urbain Design unid. 32 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x1,60m Urbain Design unid. 8 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x4,00m Urbain Design unid. 8 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 3 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
receiver stereo Denon Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/ cd player Sony Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

amplificador Power DBL2000 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

pedestal para microfone Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

microfone com fio SM58 Lesson Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixas de sobrepor profissional Projekt PKULL 130 Hard Vídeo unid. 6 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

montagem de 12 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 24 soquetes + 6 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 16 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
abajour com base de vidro e cúpula de linho, cor bege Angela Pizarro unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 3,65x0,55x0,10m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

suporte de compensado naval folheado de freijó, tom mel com detalhes treliçados - 

0,70x1,50m (base - 0,20x0,30m)
Urbain Design unid 3 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
mesa de madeira freijó, tom mel - 1,00x1,00m Arredatori unid 4 -R$                     -R$                       

cadeira de madeira, tom mel com assento estofado de tecido bege Arredatori unid 16 -R$                     -R$                       

sofá estofado 3 lugares em couro sintético branco com pés de madeira - 

2,70x1,00m
Arredatori unid 1 -R$                     -R$                       

pufe estofado capitonê, cor bege - 0,80x0,60x0,30m Arredatori unid 4 -R$                     -R$                       

mesa de centro de madeira tom mel - 1,70x0,90x0,35m Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

mesa lateral de madeira tom mel - 0,85x0,50m Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       

kazak cesto red. 20x20x18 Tok Stok unid 6 -R$                     -R$                       

bola boxwood pick 200 ou 150 30cm com seixos brancos (montagem inclusa) Melyana unid 6 -R$                     -R$                       

bacia cerâmica redonda lot RTR 45 marrom G D8 h=35cm L'Oeil unid 1 -R$                     -R$                       

orquídea phalanópsia  7F3B Melyana unid 1 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
panô tela solar - 1,86x0,45m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,50x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 2,00x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 2,30x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 2,11x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 5,45x2,65m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,30x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,35x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xales (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

vaso cenográfico de isopor com textura e pintura rústica celadon verde - Ø 0,60m 

e h=1,00m
Só Isopor unid 2 -R$                     -R$                       

estofado de tecido cor off-white - 0,91x0,55m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       

almofada de tecido, cor off-white - 0,50x0,50m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       

almofada de tecido, cor bege - 0,40x0,40m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       

almofada de tecido, cor off-white - 0,40x0,40m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.43 Copa - Salão de Festas Adulto m2 9,33
Acessórios
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos Eletrodomésticos
depurador de Ar 60cm Inox - Professional Bosch - DHB645BR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

cooktop 4 bocas 60cm elétrico, cor preto - Bosch - PKN675N14R Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

forno elétrico e microondas (2 em 1) em aço inox - Solardom LG - MP9488SR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

refrigerador 2 portas 425L Inverse Frost Free Branco - Brastemp - BRE49BB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

freezer vertical 240L Frost Free, cor branco - Clean Brastemp - BVG24GB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

cafeteira elétrica Electrolux easyline CM100 - Preta Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias
embutido Everlight para lâmpada fluorescente compacta 2x26w, com difusor em 

vidro fosco
Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
armário de compensado naval para pintura branca e portas de abrir - 

2,65x0,65x0,70m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.44 Terraço Coberto - Salão de Festas Adulto m2 42,06

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 6 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 5,70x1,00x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,88x1,00x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 



pufe em fibra sintética com assento em estofado cor bege - 0,60x0,90x0,50m Débora Aguiar unid 4 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,70m
Angela Pizarro unid 8 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 0,60x0,90m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.45 Salão de Jogos Adulto m2 36,96
Revestimentos
Parede
nicho com forração de palha natural escura - 0,70x1,50m (nicho) Degrau m2 2,31 -R$                     -R$                       

nicho com forração de palha natural escura - 0,60x0,60m (nicho) Degrau m2 2,38 -R$                     -R$                       

Teto
vigotas de madeira freijó mel - 0,10x0,70m Urbain Design unid. 16 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x1,60m Urbain Design unid. 4 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x4,00m Urbain Design unid. 4 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Jogos
mesa de sinuca profissional + acessórios (bolas e tacos) - 2,84x1,42m Vale Home unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 12 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 24 soquetes + 6 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
pendente em alumínio com pintura branca com difusor em acrílico leitoso para 4 

lâmpadas fluorescentes T5 28W - 2,30x0,15x0,15m
Angela Pizarro unid 1 -R$                     -R$                       

lanterna com estrutura de ferro e fechamento de vidro incolor - h=0,40m Angela Pizarro unid 3 -R$                     -R$                       

Marcenaria
taqueira de madeira freijó - 0,70x1,50m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

forração em compensado revestido de fórmica lousa, cor verde - 0,70x1,50m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 3,00x0,55x0,50m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
mesa com tampo de madeira freijó, tom mel e base de alumínio - 

0,70x0,70x0,75m
Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

pufe com base de madeira freijó, tom mel e assento de estofado cor off-white - 

0,50x0,50x0,50m
Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana palhilha - 8,35x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xales (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
jogo de xadrez Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

jogo de dama Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 3,25x0,80m ACM Home unid 1 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.46 Sanitário Masculino m2 4,38
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,75x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,55x1,30m Vl Colares m2 2,02 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.47 Sanitário Feminino m2 4,38

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,75x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,55x1,30m Vl Colares m2 2,02 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 1 -R$                       

Bloco 2
3.48 Hall de Acesso e Circulação m2 29,19

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 12 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.49 Salão de Festas Infantil m2 97,59
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado



condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
receiver stereo Denon Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/ cd player Sony Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

amplificador Power DBL2000 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

pedestal para microfone Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

microfone com fio SM58 Lesson Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixas de teto Projekt PK5RT 100 – 100 WRMS Hard Vídeo unid. 12 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-20-0403 Allight unid 20 -R$                     -R$                       

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 8 -R$                     -R$                       

montagem de 10 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 20 soquetes + 5 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

montagem de 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 4 soquetes + 1 reator 

(painéis coloridos)
Allight cj 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em compensado naval com acabamento em laca branca nas cores branca, 

azul, verde e rosa - 1,55x1,25m
Urbain Design unid 8 -R$                     -R$                       

painel em compensado naval com acabamento em laca branca nas cores branca, 

azul, verde e rosa - 1,30x1,25m
Urbain Design unid 4 -R$                     -R$                       

painel em compensado naval com acabamento em laca branca nas cores branca, 

azul, verde e rosa - 1,65x1,25m
Urbain Design unid 8 -R$                     -R$                       

aparador em compensado naval folheado em freijó - 3,10x0,45x0,90m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

aparador em compensado naval folheado em freijó - 3,30x0,45x0,90m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

mesa goom com tampo em freijó - 0,90x0,90x0,75m Lazer Corporativo unid 5 -R$                     -R$                       

cadeira em madeira jequitibá com branço e assento estofado Lazer Corporativo unid 20 -R$                     -R$                       

sofá estofado em tecido crú 3 lugares - 2,20mx1,00m Arredatori unid 1 -R$                     -R$                       

poltrona em tecido crú - 0,80mx0,80m Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

mesa de centro de madeira tom mel - 1,00mx1,00mx0,35m Arredatori unid 1 -R$                     -R$                       

puff retangular em tecido crú - 0,70mx0,50m Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

mesa de canto de madeira tom mel - Ø50cm Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tipo palhinha - 2,10x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tipo palhinha - 8,90x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xales (material e mão de obra) Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 4,05x2,50m (dividido em 3 

partes)
Vl Colares m2 10,10 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.50 Copa - Salão de Festas Infantil m2 9,543.50 Copa - Salão de Festas Infantil m2 9,54

Acessórios
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos Eletrodomésticos
depurador de Ar 60cm Inox - Professional Bosch - DHB645BR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

cooktop 4 bocas 60cm elétrico, cor preto - Bosch - PKN675N14R Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

forno elétrico e microondas (2 em 1) em aço inox - Solardom LG - MP9488SR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

refrigerador 2 portas 425L Inverse Frost Free Branco - Brastemp - BRE49BB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

freezer vertical 240L Frost Free, cor branco - Clean Brastemp - BVG24GB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

cafeteira elétrica Electrolux easyline CM100 - Preta Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias
embutido Everlight para lâmpada fluorescente compacta 2x26w, com difusor em 

vidro fosco
Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
armário de compensado naval para pintura branca e portas de abrir - 

2,45x0,55x0,70m
Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.51 Terraço - Salão de Festas Infantil m2 123,92

Acessórios
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,20x0,85x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 3,35x0,80x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,05x0,80x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,30x0,80x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

aparador de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 

4,55x1,00x0,45m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

pufe em fibra sintética, cor bege - 1,00x1,00x0,50m Débora Aguiar unid 6 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 6 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 0,60x0,90m ACM Home unid 12 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 12 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.52 Sanitário Masculino m2 4,92
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       



sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.53 Sanitário Feminino m2 4,88

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 2 -R$                       

Bloco 3
3.54 Hall de Acesso e Circulação m2 106,60

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 26 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.55 Brinquedoteca m2 114,15
Revestimentos
Parede
papel de parede listrado azul e branco Neo Design m2 10,8 -R$                     -R$                       

Rodameio
rodameio de compensado naval revestido em laca branca - h=7cm Urbain Design mlinear 54 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar CondicionadoAr Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Brinquedos
playground de espuma de alta densidade em módulos, conforme imagem de 

vendas
ACM Home vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
tv lcd 40" Sony - KLV40S510A Hard Vídeo unid 1 -R$                     -R$                       

receiver stereo Denon Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/ cd player Sony Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

amplificador Power DBL2000 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

pedestal para microfone Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

microfone com fio SM58 Lesson Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixas de teto Projekt PK5RT 100 – 100 WRMS Hard Vídeo unid. 12 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

montagem de 18 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 36 soquetes + 9 

reatores
Allight cj 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria

bancada de compensado naval revestido em laca branca- 6,45x0,50x0,07m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

bancada de compensado naval revestido em laca branca- 2,75x0,50x0,07m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

estante/ nicho de compensado naval revestido em laca branca- 0,50X0,50X2,10m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

quadro em compensado naval com moldura em laca branca e miolo em fórmica 

lousa verde - 0,70x0,50m
Urbain Design unid 4 -R$                     -R$                       

quadro em compensado naval com moldura e miolo em laca branca - 0,70x1,00m 

(ferramentas)
Urbain Design unid 3 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
puff redondo em couríssimo verde - Ø35cm Arredatori unid 8 -R$                     -R$                       

mesa com tampo e base em madeira laca branca - Ø 1,00m Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 1,80x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,95x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

panô tela solar - 1,80x0,55m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 3,40x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 5,45x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xales (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

brinquedos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

instrumentos musicais Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

cenografia - ferramentas Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.56 Terraço - Brinquedoteca m2 64,23

Luminárias



embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.57 Sanitário - Brinquedoteca m2 2,88
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,05x1,30m Vl Colares m2 2,67 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.58 Sanitário Masculino m2 4,92

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,75x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,55x1,30m Vl Colares m2 2,02 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.59 Sanitário Feminino m2 4,88

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,75x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,55x1,30m Vl Colares m2 2,02 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.60 Brinquedoteca Baby m2 36,99

Revestimentos
Parede
papel de parede listrado azul e branco Neo Design m2 7 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Brinquedos
playground de espuma de alta densidade em módulos, conforme imagem de 

vendas
ACM Home vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
receiver stereo Denon Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/ cd player Sony DVPSR200P Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixas de teto Projekt PK5RT 100 – 100 WRMS Hard Vídeo unid. 4 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

montagem com cabo de sanca para lâmpada incadescente bolinha leitosa 15W - 5 

lâmpadas por metro
Estimativa mlinear 17 -R$                     -R$                       

Marcenaria

bancada de compensado naval revestido em laca branca- 3,45x0,50x0,07m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

estante/ nicho de compensado naval revestido em laca branca- 0,50X0,50X2,10m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

rodameio de compensado naval revestido em laca branca - h=7cm Urbain Design mlinear 36 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
panô tela solar - 2,50x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

panô tela solar - 3,10x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xales (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

brinquedos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

quadros Estimativa unid 8 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.61 Terraço - Brinquedoteca Baby m2 31,90

Brinquedos



playground de espuma de alta densidade em módulos, conforme imagem de 

vendas
ACM Home vb 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 4 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 2 -R$                     -R$                       

Produção
brinquedos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 3 -R$                       

Bloco 4
3.62 Hall de Acesso e Circulação m2 15,83

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.63 Sala Multiuso m2 35,54
Revestimentos
Parede
forração de palha natural escura - 0,60x2,00m (nicho) ACM Home m2 3,96 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
caixas de teto Projekt PK 5 RT 100 – 100 WRMS Hard Vídeo unid. 14 -R$                     -R$                       

receiver Estereo Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd Sony Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dock station para iPod Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

sub woofer Polk Audio PSW 125 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

condicionador de energia Savage CD R 1500 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Fitness
gym ball Bio Point unid 3 -R$                     -R$                       

tatame em eva - 1,00x1,00m Original Tatamis unid 12 -R$                     -R$                       

conjunto de halteres de 1 a 10 kg com suporte Queens unid 1 -R$                     -R$                       

conjunto de par de caneleiras de 2 a 12 kg Queens unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 6 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 12 soquetes + 3 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

montagem de 3 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 6 soquetes + 2 reatores Allight cj 2 -R$                     -R$                       

embutido Everlight Siena para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 16w (ref. EL-25-

0416)
Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
arremate em compensado naval folheado em freijó - 2,50x0,07cm Urbain Design mlinear 15 -R$                     -R$                       arremate em compensado naval folheado em freijó - 2,50x0,07cm Urbain Design mlinear 15 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário -R$                     

banco em madeira freijó, tom mel - 1,80x0,45x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 2,30x2,65m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

persiana tela solar - 1,45x2,65m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

panô tela solar - 1,30x0,55m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xales (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
futon de tecido, cor bege - 0,40x0,80m ACM Home unid 2 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 5,05x2,50m (dividido em 3 

partes iguais) 
Vl Colares unid 12,63 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.64 Sala Spinning m2 70,21

Revestimentos
Parede
forração de palha natural escura - 0,55x2,00m (nicho) ACM Home m2 6,60 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
caixa acústica Staner TD 420 com suporte Hard Vídeo unid. 2 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

power DBL 1500 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

cd pioneer CDJ200 mp3 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

microfone handset sem fio Lico UHXH Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/cd Sony DVPSR200P Hard Vídeo vb 1 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Fitness
bike spinning Bad Boy 1000 Queens unid 16 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 5 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 10 soquetes + 3 

reatores
Allight cj 4 -R$                     -R$                       

montagem de 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 8 soquetes + 2 reatores Allight cj 2 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 4 -R$                     -R$                       

mangueira de luz Estimativa m linear 20 -R$                     -R$                       

Marcenaria
arremate em compensado naval folheado em freijó - 2,50x0,07cm Urbain Design mlinear 25 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

painel em madeira freijó ripada - 1,60x2,50m Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

arremate em compensado naval folheado em freijó (piso) - 5,00x0,10cm (4 peças) Urbain Design mlinear 20 -R$                     -R$                       

arremate em compensado naval folheado em freijó (palco) -1,65 x0,10cm (1 

peça) + 1,40x0,10 (2 peças)
Urbain Design mlinear 4,45 -R$                     -R$                       

Mobiliário 



banco em madeira freijó, tom mel - 2,20x0,45x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana rolô tela solar - 8,45x1,70m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

persiana rolô tela solar - 2,40x2,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
futon de tecido, cor bege - 1,10x045m ACM Home unid 2 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 4,90x2,50m (dividido em 3 

partes iguais)
Vl Colares unid 12,25 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.65 Terraço Coberto m2 127,88

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 20 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,60x1,00x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,05x1,00x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 2,15x1,00x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

pufe em fibra sintética, cor bege - 1,00x1,00x0,50m Débora Aguiar unid 8 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 6 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 0,60x0,90m ACM Home unid 14 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 14 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.66 Sanitário Masculino m2 4,92
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.67 Sanitário Feminino m2 4,88

AcessóriosAcessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 4 -R$                       

Bloco 5
3.68 Hall de Acesso e Circulação m2 31,26

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.69 Vestiário para Portador de Necessidades Especiais m2 9,15
Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 4 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,95x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos



espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,95x1,00m Vl Colares m2 0,95 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.70 Spa m2 135,58

Revestimentos
Parede
forração de palha natural escura - 0,50x2,00m (nicho) ACM Home m2 4,40 -R$                     -R$                       

forração de palha natural escura - 1,30x2,00m (nicho) ACM Home m2 2,15 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
multiroom 4KP 4 zonas Project - PKMB4.80 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixa de teto Project - PKRT 80W Hard Vídeo unid. 20 -R$                     -R$                       

microfone com fio Leson SM58B Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

power DBL 1500 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/cd Sony DVPSR200P Hard Vídeo vb 1 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Hidromassagem
filtração Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

hidroterapia Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

iluminação Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

aquecimento lado quente Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

aquecimento lado frio Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

Luminárias
montagem de 13 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 26 soquetes + 7 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 8 -R$                     -R$                       

pendente de metal com pintura eletrostática café Angela Pizarro unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
treliça de cumaru - 1,30x2,00m Urbain Design unid 3 -R$                     -R$                       

nicho em compensado naval revestido em laca branca - 0,35x01,0x2,10m Urbain Design unid 6 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado nalva, folheado de freijó, tom mel - 

0,80x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

alizar e bandeira da porta em compensado naval revestido em laca branca Urbain Design cj 2 -R$                     -R$                       

porta em madeira com pintura em laca branca - 0,70x2,10m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
espreguiçadeira de madeira freijó, tom mel, com colchonete de couro ecológico, 

cor bege - 2,00x0,90m
Arredatori unid 6 -R$                     -R$                       

mesa lateral de madeira freijó, tom mel - 0,45x0,45x0,45m Arredatori unid 4 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 6 -R$                     -R$                       

bambu japonês 2,40m com seixos brancos (montagem inclusa) Melyana unid 6 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana rolô Luxaflex linha palha - 5,70x2,20m Neo Design unid 2 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

para-ducha de vidro temperado incolor 10mm com perfil metálico - 0,95x2,00m Vl Colares unid 3,80 -R$                     -R$                       para-ducha de vidro temperado incolor 10mm com perfil metálico - 0,95x2,00m Vl Colares unid 3,80 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.71 Sauna Úmida m2 6,60

Luminárias
arandela tipo tartaruga Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Sauna a Vapor
gerador de vapor 18kw / 220v - trifásico Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

quadro de comando com termostáto Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

porta de vidro temperado com pestana de nylon e ferragens Aqualar unid 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.72 Sauna Seca m2 9,18
Luminárias
arandela tipo tartaruga Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Sauna Seca
gerador de calor 15Kw com termostato Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       

serviço de marcenaria Aqualar vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.73 Sanitário Masculino m2 4,08
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,70x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,20x1,30m Vl Colares m2 1,56 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.74 Sanitário Feminino m2 4,88

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,70x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       



Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,20x1,30m Vl Colares m2 1,56 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.75 Sala de Massagem m2 19,00

Equipamentos de Áudio e Vídeo
incluído no Spa - vb 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight slim circle para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-23-0105 Allight unid 6 -R$                     -R$                       

Marcenaria
porta de correr em madeira freijó, tom mel - 0,80x2,50m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
cama de massagem em ipê champanhe com estofado em couro sintético cru- 

2,00x0,75x0,90m
Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 4 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.76 Recepção / Terraço Coberto m2 117,39
Revestimentos
Parede
forração de palha natural - 0,80x2,00m Degrau m2 7,04 -R$                     -R$                       

forração de palha natural - 3,50x2,50m Degrau m2 9,63 -R$                     -R$                       

Luminárias
embutido Everlight slim square 4 x halospot 70 50w 12v ref. EL-20-0573 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 3 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 4,05x1,30x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

treliça de madeira cumaru - 1,50x2,50m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

mesa de madeira freijó, tom mel - 1,50x0,55x0,75m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

cadeira netty sem braço e estofado de couro ecológico cor branco, com rodízio Tok Stok unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 5 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
jardineira de madeira cumaru - 1,50x0,45m Casa Verde unid 2 -R$                     -R$                       

bambu japonês 2,40m com seixos brancos (montagem inclusa) Melyana unid 8 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 5 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 0,60x0,90m ACM Home unid 2 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

SUBTOTAL - BLOCO 5 -R$                       
Bloco 6

3.77 Hall de Acesso e Circulação m2 29,87
Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.78 Fitness m2 107,81
Revestimentos
Teto
vigotas de madeira freijó mel - 0,10x0,70m Urbain Design unid. 32 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x1,60m Urbain Design unid. 8 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x4,00m Urbain Design unid. 8 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
tv lcd Sony 52" KLV52S510A Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

suporte fixo Airon Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixa de teto Project - PKRT 80W Hard Vídeo unid. 10 -R$                     -R$                       

power DBL 1500 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

receiver Estereo Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/cd Sony DVPSR200P Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Fitness
cadeira extensora mesa flexora Queens unid 1 -R$                     -R$                       

leg press/panturrilheira Queens unid 1 -R$                     -R$                       

bíceps Queens unid 1 -R$                     -R$                       

tríceps Queens unid 1 -R$                     -R$                       

peitoral/dorsal Queens unid 1 -R$                     -R$                       

adutora/abdutora Queens unid 1 -R$                     -R$                       

pulley alto/remada baixa Queens unid 1 -R$                     -R$                       

polia dupla ajustável Queens unid 1 -R$                     -R$                       

multi press (Banco 3 em 1) Queens unid 1 -R$                     -R$                       

smith machine Queens unid 1 -R$                     -R$                       

banco regulável de 0 a 90º Queens unid 1 -R$                     -R$                       

espaldar de alumínio Queens unid 1 -R$                     -R$                       

puxador para tríceps reto articulado Queens unid 1 -R$                     -R$                       

puxador tríceps “W” articulado Queens unid 1 -R$                     -R$                       

puxador tríceps corda Queens unid 1 -R$                     -R$                       

puxador triângulo Queens unid 1 -R$                     -R$                       

conjunto de halteres de 1 a 10 kg com suporte Queens unid 1 -R$                     -R$                       

anilha revestida de 1 kg Queens unid 6 -R$                     -R$                       

anilha revestida de 2 kg Queens unid 6 -R$                     -R$                       

anilha revestida de 5 kg Queens unid 6 -R$                     -R$                       

anilha revestida de 10 kg Queens unid 10 -R$                     -R$                       

anilha revestida de 20 kg Queens unid 8 -R$                     -R$                       

conjunto de dumbells de 12 a 22 kg com suporte Queens unid 1 -R$                     -R$                       

colchonetes Queens unid 15 -R$                     -R$                       



conjunto de par de caneleiras de 2 a 12 kg Queens unid 1 -R$                     -R$                       

esteira Q3 com TV (Linha alemã 2008) Queens unid 3 -R$                     -R$                       

bike vertical Q11 com tv (Linha alemã 2008) Queens unid 4 -R$                     -R$                       

elíptico Q 21 sem Tv (Linha alemã 2008) Queens unid 1 -R$                     -R$                       

abdominal de solo Queens unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias
embutido Everlight Siena para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares 16w (ref. EL-25-

0416)
Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Marcenaria
nicho de compensado naval folheado de freijó, tom mel com iluminação - 

0,50x0,20x2,50m
Urbain Design unid 6 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

painel ripado de madeira freijó, tom mel - 2,00x2,50m (tv) Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana rolô tela solar - 8,40x2,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 5,50x2,50m (dividido em 3 

partes iguais) 
Vl Colares m2 13,75 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,30x2,50m Vl Colares m2 5,75 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,50x2,50m Vl Colares m2 6,25 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,05x2,50m Vl Colares m2 5,125 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 4,20x2,50m (dividido em 2 

partes)
Vl Colares m2 10,5 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.79 Terraço Coberto - Musculação m2 124,62

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,20x0,85x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 2,20x0,80x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,05x0,80x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,30x0,80x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,55x1,00x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

pufe em fibra sintética, cor bege - 1,00x1,00x0,50m Débora Aguiar unid 8 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 6 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 0,60x0,90m ACM Home unid 14 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 14 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.80 Sanitário Masculino m2 4,92
AcessóriosAcessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.81 Sanitário Feminino m2 4,88

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 6 -R$                       

Bloco 7
3.82 Hall de Acesso e Circulação m2 29,87

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.83 Jogos Juvenil m2 99,32
Revestimentos



Parede
forração de palha natural - 0,60x2,00m Degrau m2 3,96 -R$                     -R$                       

forração de palha natural - 1,20x2,00m Degrau m2 13,20 -R$                     -R$                       

forração de palha natural - 0,40x2,00m Degrau m2 3,52 -R$                     -R$                       

forração de couro bege com pesponto - 2,20x2,50m ACM Home m2 4,11 -R$                     -R$                       

Teto
vigotas de madeira freijó mel - 0,10x2,60m Urbain Design unid. 7 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x5,60m Urbain Design unid. 2 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
tv lcd Sony 40" KLV40S510A Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

suporte articulado airon wall MA400V44 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixa bose 251 com suporte Hard Vídeo unid. 4 -R$                     -R$                       

power DBL 2000 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mix Gemini MM04 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/cd Sony DVPSR200P Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 3 -R$                     -R$                       

fone de ouvido Razer Fnac unid. 3 -R$                     -R$                       

i-pod touch Apple 32GBMC008BZ Fnac unid. 3 -R$                     -R$                       

console Sony Playstation 3 Slim com HD 120GB + game guitar Hero III: Legends 

of Rock com guitarra Les Paul sem fio - PS3
Ponto Frio unid. 1 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Jogos
mesa de sinuca profissional + acessórios (bolas e tacos) - 2,84x1,42m Vale Home unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-20-0403 Allight unid 20 -R$                     -R$                       

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 18 -R$                     -R$                       

montagem de 5 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 10 soquetes + 3 

reatores
Allight cj 2 -R$                     -R$                       

montagem de 3 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 6 soquetes + 2 reatores Allight cj 6 -R$                     -R$                       

montagem de 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 4 soquetes + 1 reator Allight cj 1 -R$                     -R$                       

 lâmpada fluorescente tubular 32w + 2 soquetes + 1 reator Allight unid 4 -R$                     -R$                       

Luminárias Decorativas
pendente em alumínio com pintura branca com difusor em acrílico leitoso para 4 

lâmpadas fluorescentes T5 28W - 2,30x0,15x0,15m
Angela Pizarro unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
prateleira de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 1,60x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

prateleira de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 0,20x1,20m Urbain Design unid 3 -R$                     -R$                       

nicho sem fundo de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 0,60x1,70m 

(profundidade=0,20m)
Urbain Design unid 6 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

alizar de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 0,60x1,70m 

(profundidade=0,07m)
Urbain Design unid 6 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
poltrona em base de madeira e estofado em couro sintético cru Arredatori unid 6 -R$                     -R$                       

mesa em madeira ipê champanhe diâmtro 1,00m Lazer Corporativo unid 1 -R$                     -R$                       mesa em madeira ipê champanhe diâmtro 1,00m Lazer Corporativo unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira pipe II com estrutura freijó mel e assento estofado Débora Aguiar unid 6 -R$                     -R$                       

banco lanai em freijo mel com assento estofado em sarja e travas laterais - 

1,67x050m
Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

banco lanai em freijo mel com assento estofado em sarja e travas laterais - 

2,48x050m
Arredatori unid 1 -R$                     -R$                       

mesa lateral em madeira "U" em freijó mel h=0,60m - 1,20x0,50m Arredatori unid 3 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana palhilha - 1,40x2,65m Débora Aguiar unid 4 -R$                     -R$                       

persiana palhilha - 5,45x2,65m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

panô palhilha - 1,80x0,55m Débora Aguiar unid 2 -R$                     -R$                       

xale (material e mão de obra) Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       

jogos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 4 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.84 Lounge Salão de Jogos Juvenil m2 62,58

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Jogos
mesa de pebolim com ferro embutido tamanho oficial - 1,38x0,86x0,90m - ref. 

Klopf 1052
Vale Home unid 1 -R$                     -R$                       

mesa de tênis de mesa tamanho oficial - 2,74x1,525x0,76m com tampo de 18mm 

de espessura - ref. Klopf 1019
Vale Home unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 15 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
sofá Mac linha four - 2,29x0,97m Mac Móveis unid 1 -R$                     -R$                       

poltrona Mac linha four - 1,19x0,97m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

poltrona Mac linha four - 1,10x0,97m Mac Móveis unid 1 -R$                     -R$                       

puff Mac linha four - 1,10x0,97m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

mesa Mac linha four - 1,16x0,38m Mac Móveis unid 1 -R$                     -R$                       

mesa Mac linha four - 1,20x1,20m Mac Móveis unid 2 -R$                     -R$                       

Produção
vaso cerâmico redondo cor bege ref. LOT-RTR1 GGD63 - h=1,12m L"Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white e vinho - 0,40x0,40m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

jogos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 2 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.85 Terraço Jogos Juvenis m2 34,09

Revestimentos
Parede
forração de palha natural - 0,60x2,0m Degrau m2 7,92 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Jogos



mesa de pebolim com ferro embutido tamanho oficial - 1,38x0,86x0,90m - ref. 

Klopf 1052
Vale Home unid 1 -R$                     -R$                       

mesa de tamancobol TC5 - 1,60x0,80m Vale Home unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
baguete de seção retangular em madeira folheada de freijó, tom mel - 

0,03x0,06m
Urbain Design m linear 97,46 -R$                     -R$                       

banco em compensado naval folheado em freijó - 3,45x0,65m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

mesa goom com tampo em freijó - 0,90x0,90x0,75m Lazer Corporativo unid 2 -R$                     -R$                       

puff em fibra com assento estofado em couro sintético cru Lazer Corporativo unid 2 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar - 8,10x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xale (material e mão de obra) Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

Produção
estofado em sunbrella cor cru, assentos em módulos de 1,15x0,65m ACM Home unid 3 -R$                     -R$                       

estofado em sunbrella cor cru, encostos em módulos de 0,575x0,60m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white - 0,40x0,40m ACM Home unid 6 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.86 Sanitário Masculino m2 4,38
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,75x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,55x1,30m Vl Colares m2 2,02 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.87 Sanitário Feminino m2 4,38

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 1,75x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,55x1,30m Vl Colares m2 2,02 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL BLOCO 7 34,09 -R$                       

Bloco 8
3.88 Hall de Acesso e Circulação m2 29,87

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 10 -R$                     -R$                       

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.89 Salão de Festas Juvenil m2 100,85
Revestimentos
Piso
adesivo fosco - 4,20x4,20m Fotosfera unid 1 -R$                     -R$                       

Parede
forração de palha natural escura - 0,40x2,43m Degrau m2 9,62 -R$                     -R$                       

Teto
vigotas de madeira freijó mel - 0,10x0,70m Urbain Design unid. 16 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x2,60m Urbain Design unid. 4 -R$                     -R$                       

vigotas de madeira freijó mel - 0,10x4,00m Urbain Design unid. 4 -R$                     -R$                       

Acessórios
cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung max 18.000 btus frio 220VAS18UB Ambient Air unid 3 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Áudio e Vídeo
tela elétrica motorizada Gaia tensionada 106 polegadas , 16 : 9 Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

moldura Gaia para acabamento em gesso Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

projetor  Optoma HD20 – Full HD Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

suporte para projetor Gaia Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

receiver stereo Denon Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

dvd/ cd player Sony Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

base I-Pod MP3 Onkyo Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

amplificador Power DBL2000 Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

mesa mixer 6 canais Ciclotron Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

pedestal para microfone Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

microfone com fio SM58 Lesson Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

caixas de sobrepor profissional Projekt PKULL 130 Hard Vídeo unid. 6 -R$                     -R$                       

projeto, cabeamento, instalação e acessórios Hard Vídeo unid. 1 -R$                     -R$                       

Luminárias



embutido Everlight linha Bene para lâmpada dicróica 50W 12V ref. EL-20-0403 Allight unid 9 -R$                     -R$                       

embutido Everlight linha Bene para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-20-0403 Allight unid 8 -R$                     -R$                       

montagem de 3 lâmpadas fluorescentes tubulares 32w + 6 soquetes + 2 reatores Allight cj 4 -R$                     -R$                       

Marcenaria
nicho sem fundo de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 0,40x2,50m 

(profundidade=0,30m)
Urbain Design unid 9 -R$                     -R$                       

pranchão de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 4,72x0,30m 

(h=0,07m)
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

aparador para DVD de compensado naval folheado de freijó, tom mel - 

4,72x0,30m (h=0,20m)
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

base suspensa de compensado naval folheado de freijó, tom mel para futton 

h=0,15m - 2,22x0,90m
Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

passa-prato de compensado naval folheado de freijó, tom mel h=0,07m - 

2,15x0,60m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

painel em freijó mel com três portas de correr 0,70x1,00m - 2,15x2,50m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

painel em mdf para aplicação de espelho - 0,79x2,50m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

móvel para som de compensado naval folheado de madeira freijó, tom mel - 

1,00x0,40x0,50m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

suporte para pratos decorativos em freijó tom mel Urbain Design vb 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
poltrona estofada com pés em madeira e tecido cru Arredatori unid 6 -R$                     -R$                       

mesa de apoio em madeira - Ø0,70m Arredatori unid 2 -R$                     -R$                       

puff com base em freijo mel e tecido café - 0,50x0,60m Arredatori unid 4 -R$                     -R$                       

mesa com base disco cromada em freijo mel - 0,70x0,70m Arredatori unid 4 -R$                     -R$                       

banqueta estofada com pés em madeira e tecido cru Lazer Corporativo unid 3 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana tela solar com blackout - 2,60x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

persiana tela solar com blackout - 1,80x2,65m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

panô tela solar com blackout - 1,80x0,55m Débora Aguiar unid 1 -R$                     -R$                       

xale com blackout (material e mão de obra) Débora Aguiar vb 1 -R$                     -R$                       

Produção
estofado em sunbrella cor cru, assentos em módulos de 1,15x0,65m ACM Home unid 4 -R$                     -R$                       

estofado em sunbrella cor cru, encostos em módulos de 0,575x0,60m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       

almofadas em aquablock off white - 0,40x0,40m ACM Home unid 8 -R$                     -R$                       

objetos decorativos Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Serralheria
puxador retangular em aço inox largura 4cm - h=100cm Ferragê par 4 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal 6mm colado sobre painel de madeira - 0,80x2,50m (2 unidades) Vl Colares m2 4,00 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.90 Copa - Salão de Festas Juvenil m2 7,84

Acessórios
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos Eletrodomésticos
depurador de Ar 60cm Inox - Professional Bosch - DHB645BR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

cooktop 4 bocas 60cm elétrico, cor preto - Bosch - PKN675N14R Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

forno elétrico e microondas (2 em 1) em aço inox - Solardom LG - MP9488SR Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

refrigerador 2 portas 425L Inverse Frost Free Branco - Brastemp - BRE49BB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

freezer vertical 240L Frost Free, cor branco - Clean Brastemp - BVG24GB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       freezer vertical 240L Frost Free, cor branco - Clean Brastemp - BVG24GB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

cafeteira elétrica Electrolux easyline CM100 - Preta Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

Luminárias
embutido Everlight para lâmpada fluorescente compacta 2x26w, com difusor em 

vidro fosco
Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
armário de compensado naval com revestimento em freijó mel e portas de abrir - 

2,30x0,65x0,70m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.91 Terraço Coberto m2 124,62

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 14 -R$                     -R$                       

Marcenaria

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,20x0,85x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 3,35x0,80x0,45m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

banco de compensado naval folheado de freijó em U, tom mel - 4,05x0,80x0,45m Urbain Design unid 2 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

pufe em fibra sintética, cor bege - 1,00x1,00x0,50m Débora Aguiar unid 4 -R$                     -R$                       

Paisagismo Interno
vaso cor caramelo ref. 430040 M L'Oeil unid 4 -R$                     -R$                       

pata de elefante - h=1,50m acima do torrão ( montagem inclusa) Melyana unid 4 -R$                     -R$                       

Produção
lanterna de metal com pintura eletrostática café e fechamento em vidro com 

lâmpada e vela oca - 0,25x0,25x0,80m
Angela Pizarro unid 6 -R$                     -R$                       

futon de tecido, cor bege - 0,60x0,90m ACM Home unid 11 -R$                     -R$                       

almofada de tecido- 0,40x0,40m ACM Home unid 11 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

3.92 Sanitário Masculino m2 4,38
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
3.93 Sanitário Feminino m2 4,38

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       



dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em aço inox sem tampa com aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Luminárias

embutido Everlight Slim Circle para lâmpada halospot 70 50W ref. EL-23-0107 Allight unid 2 -R$                     -R$                       

Marcenaria
divisória em compensado naval folheado em freijó com 1 porta - 2,05x1,80m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 1,60x1,30m Vl Colares m2 2,08 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL BLOCO 8 -R$                       

Pavimento Tipo
3.93 Hall de Elevadores m2 4,38

Marcenaria
painel em madeira freijó - a definir conforme projeto de decoração Estimativa unid 136 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL PAVIMENTO TIPO -R$                       

4 ÁREAS ADMINISTRATIVAS: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS -R$                           
Térreo
Área Externa

4.1 Guarita m2 1,40
Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de split high wall 7.000 btus York Atlas YJEA07FS ADK Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
bancada em compensado naval revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com 4 gavetas -  1,30x0,40m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.2 Sanitário da Guarita m2 1,14

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.3 Depósito de Lixo m2 62,61

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 2 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

SUBTOTAL ÁREA EXTERNA -R$                       
Bloco 1

4.4 Central de Segurança m2 13,71
Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 4,00x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.5 Sanitário - Central de Segurança m2 2,35

Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.6 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,27



Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.7 Refeitório de Funcionários m2 15,44

Acessórios
dispenser para copos descartáveis 200ml em aço inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
copo descartável 200ml - embalagem com 1000 unidades Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
coletor para copos descartáveis com 4 tubos Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletrodomésticos
refrigerador duplex 462l Cycle Defrost branco Electrolux - DC48 Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

forno de micro-ondas 31L cor branco - Electrolux - MEF41CBA Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

bebedouro Masterfrio MF-40 inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

cafeteira elétrica Electrolux easyline CM100 - Preta Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       
Marcenaria
armário em compensado naval revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com 3 portas de abrir e 1 conjunto de gaveteiro de 4 gavetas - 

2,80x0,60x0,80m

Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
mesa branca de plástico Tramontina Aruba quadrada - 0,72x0,72x0,72m Americanas unid 7 -R$                     -R$                       

cadeira sem braço em plástico branco - 0,45x0,45m Diversos unid 14 -R$                     -R$                       
Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 2,65x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.8 Vestiário Masculino de Funcionários m2 20,17

Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       
DivisóriaDivisória
divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes sanitários - 2,46x1,33m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes de chuveiro - 2,16x1,33m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
armário roupeiro de madeira revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com duas portas - 0,30x0,45x1,82m - ref. NK1302
Nilko unid 6 -R$                     -R$                       

banco simples com assento em madeira - 1.50x0,30x0,39m - ref. NK 1606 Nilko unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,850x1,00m (2 unidades) Vl Colares m2 3,70 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,50x1,80m (corpo inteiro) Vl Colares m2 0,90 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.9 Vestiário Feminino de Funcionários m2 24,31
Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       
Divisória
divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes sanitários - 2,46x1,33m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes de chuveiro - 2,16x1,33m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
armário roupeiro de madeira revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com duas portas - 0,30x0,45x1,82m - ref. NK1302
Nilko unid 11 -R$                     -R$                       

banco simples com assento em madeira - 1.50x0,30x0,39m - ref. NK 1606 Nilko unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,85x1,00m Vl Colares m2 2,85 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,50x1,80m (corpo inteiro) Vl Colares m2 0,90 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.10 Home Office m2 13,81
Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar split Samsung Max 18.000 btus frio 220V AS18UB Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônicos
telefone de mesa Forceline 891 com identificador de chamadas cor grafite Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       



software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Marcenaria

bancada de compensado naval revestido em laca branca- 4,90x0,60x0,05m Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
cadeira cyber cs com rodízios Tok & Stok unid 3 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 4,10x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.11 Sanitário Home Office m2 2,08

Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 1 -R$                       

Bloco 2
4.12 Central de Atendimento m2 12,45

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone de mesa Forceline 891 com identificador de chamadas cor grafite Kalunga unid 3 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

aparelho head set t-100 Plantronics Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

toner para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

web cam com microfone Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       
Marcenaria
baclão em compensado naval folheado em freijó com nichos para cpu e 2 

gaveteiros - 6,00x0,60x0,90m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

banqueta Nico acabamento preto - 0,42x0,30x0,69m Lazer Corporativo unid 3 -R$                     -R$                       

ProduçãoProdução
bacia cerâmica redonda  lot RTR 45 marrom G D8 h=35cm L'Oeil unid 2 -R$                     -R$                       

orquídea phalanópsia cor rosa ref. MA784 (6239) 80cm Melyana unid 2 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.13 Sanitários - Central de Atendimento m2 3,79
Acessórios

assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m ( 2 unidades) Vl Colares m2 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.14 Concierge m2 20,97

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone de mesa Forceline 891 com identificador de chamadas cor grafite Kalunga unid 2 -R$                     -R$                       

telefone sem fio Intelbras 2.4ghz com idenficador e secretária lumi voice pt 

Intelbras 
Kalunga unid 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática

notebook Hd 320 / 3GB ram, processador Intel Core Duo 2 Y6670 NOTEBO 

(2.20GHZ/ 2MB L2 CACHE/ 800MHZ FZB) com webcabm e mouse e rede wireless
Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

cabo de segurança em aço com chave para notebook Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner preto para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

web cam com microfone Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       



4.15 Gerente m2 10,58
Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 3 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática

notebook Hd 320 / 3GB ram, processador Intel Core Duo 2 Y6670 NOTEBO 

(2.20GHZ/ 2MB L2 CACHE/ 800MHZ FZB) com webcabm e mouse e rede wireless
Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

cabo de segurança em aço com chave para notebook Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner preto para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

web cam com microfone Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 4,00x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.16 Sala de Reunião m2 10,62

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 

mesa de reunião retangular em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 

18 mm, perfil em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e 

tratamento anti-ferrugem -0,86x1,82x0,74m - linha Kappesberg 

Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 8 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 4,00x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.17 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,01

Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.18 Administração 1 m2 10,35

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 2 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

web cam com microfone Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 2,10x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.19 Administração 2 m2 21,92

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado



condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 3 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

web cam com microfone Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 5 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 1,20x2,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.20 Sanitário Administração m2 4,38

Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

box em blindex 8mm com porta de abrir - 1,60x1,80m Vl Colares m2 2,88 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.21 Cozinha Administração m2 7,37
Acessórios
dispenser para copos descartáveis 200ml em aço inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
copo descartável 200ml - embalagem com 1000 unidades Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
coletor para copos descartáveis com 4 tubos Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 60 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos Eletrodomésticos
refrigerador duplex 462l Cycle Defrost branco Electrolux - DC48 Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

forno de micro-ondas 31L cor branco - Electrolux - MEF41CBA Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

bebedouro Masterfrio MF-40 inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       bebedouro Masterfrio MF-40 inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

cafeteira elétrica Electrolux easyline CM100 - Preta Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       
Marcenaria
armário em compensado naval revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com 3 portas de abrir e 1 conjunto de gaveteiro de 4 gavetas - 

3,00x0,60x0,80m

Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

bancada para refeição em compensado naval revestido em laminado melamínico 

texturizado branco -  1,65x0,40m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
cadeira sem braço em plástico branco - 0,45x0,45m Diversos unid 3 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 2 -R$                       

Bloco 3 m2
4.22 Sanitário m2 2,07

Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.23 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 3,74

Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.24 Depósito 1 m2 3,74

Mobiliário 

estante de aço reforçada em chapa 24 - 0,925x0,30x,00 - Artmóveis cor cinza Shopping Matriz unid 5 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.25 Depósito 2 m2 3,74



Mobiliário 

estante de aço reforçada em chapa 24 - 0,925x0,30x,00 - Artmóveis cor cinza Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 3 -R$                       

Bloco 4 m2
4.26 Manutenção m2 22,08

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone de mesa Forceline 891 com identificador de chamadas cor grafite Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner preto para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa retangular secretária em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 

18 mm, perfil em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e 

tratamento anti-ferrugem - 1,15x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira secretária com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

bancada para manutenção com morsa e quadro de ferramentas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.27 Sanitário Manutenção m2 3,00
Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

box em blindex 8mm com porta de abrir - 1,45x1,80m Vl Colares m2 2,61 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.28 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,00
Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 4 -R$                       

Bloco 5
4.29 Refeitório de Funcionários m2 21,37

Acessórios
dispenser para copos descartáveis 200ml em aço inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
copo descartável 200ml - embalagem com 1000 unidades Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
coletor para copos descartáveis com 4 tubos Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
cesto de lixo plástico com tampa capacidade 100 litros Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletrodomésticos
refrigerador duplex 462l Cycle Defrost branco Electrolux - DC48 Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

forno de micro-ondas 31L cor branco - Electrolux - MEF41CBA Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

bebedouro Masterfrio MF-40 inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

cafeteira elétrica Electrolux easyline CM100 - Preta Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       
Marcenaria
armário em compensado naval revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com 3 portas de abrir e 1 conjunto de gaveteiro de 4 gavetas - 

2,70x0,60x0,80m

Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
mesa branca de plástico Tramontina Aruba quadrada - 0,72x0,72x0,72m Americanas unid 8 -R$                     -R$                       

cadeira sem braço em plástico branco - 0,45x0,45m Diversos unid 16 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.30 Vestiário Masculino de Funcionários m2 21,98
Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       
Divisórias



divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes sanitários - 2,60x1,35m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes de chuveiro - 2,45x1,35m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
armário roupeiro de madeira revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com duas portas - 0,30x0,45x1,82m - ref. NK1302
Nilko unid 10 -R$                     -R$                       

banco simples com assento em madeira - 1.50x0,30x0,39m - ref. NK 1606 Nilko unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,00x1,00m Vl Colares m2 2,00 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,50x1,80m (corpo inteiro) Vl Colares m2 0,90 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.31 Vestiário Feminino de Funcionários m2 21,91
Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       
Divisória
divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes sanitários - 2,60x1,35m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

divisória Neocom linha Masterplac com painéis e portas em laminado estrutural ts 

acabamento polar L190 e estrutura em alumínio anodizado cor branco real para 3 

boxes de chuveiro - 2,45x1,35m

Neocom vb 1 -R$                     -R$                       

Mobiliário 
armário roupeiro de madeira revestido em laminado melamínico texturizado 

branco com duas portas - 0,30x0,45x1,82m - ref. NK1302
Nilko unid 10 -R$                     -R$                       

banco simples com assento em madeira - 1.50x0,30x0,39m - ref. NK 1606 Nilko unid 2 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 2,00x1,00m Vl Colares m2 2,00 -R$                     -R$                       

espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,50x1,80m (corpo inteiro) Vl Colares m2 0,90 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.32 Sanitário m2 2,83
Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.33 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,634.33 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,63

Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL  - BLOCO 5 -R$                       

Bloco 6
4.34 Sala de Coordenação e Lazer m2 8,97

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner preto para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

mesa de reunião em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, 

perfil em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - ø1,00x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

armário alto em post forming cor cinza - 0,81x0,38x1,61m - linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 1 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas



persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 2,10x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.35 Sanitário m2 3,00
Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

box em blindex 8mm com porta de abrir - 1,45x1,80m Vl Colares m2 2,61 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.36 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,18
Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.37 Sala de Treinamento m2 34,75

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletrodomésticos

dvd player karaokê com pontuação/ upscaling para full hd  - LG - DV497H preto Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

tv 32" LCD Samsung Série C530 LN32C530F1MXZD Full HD c/ Conversor Digital, 

FM Trasmitter e Entradas HDMI 
Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

suporte de parede multivisão infiniti para tvs LCD/Plasma de 14" à 71" - cor preta - 

14,5x20,9x3,2cm
Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

Equipamentos de Informática
micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner preto para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       
Mobiliário 
pranchão de madeira com pés dobráveis Tombelini - 1,82x0,45x0,75m Arredatori unid 8 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 18 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 2 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 5,30x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 6 -R$                       

Bloco 7 m2
4.38 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,32

Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 7 -R$                       

Bloco 8
4.39 Central de Serviços m2 33,36

Acessórios
lixeira em polipropileno sem tampa - 14 litros Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

Ar Condicionado
condicionador de ar de janela Gree GJ21-22LMB 21.000 btus 220V frio Ambient Air unid 1 -R$                     -R$                       

mão de obra de instalação ar condicionado Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletrodomésticos

ferro a seco Cadence petit com luz indicadora de aquecimento - branco e lilás Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

lavadora de roupas Brastemp  Clean 10Kg  BWC10A Ponto Frio unid 1 -R$                     -R$                       

secadora de roupas suspensa Brastemp Ative! 10Kg BSI10AB Fast Shop unid 1 -R$                     -R$                       
Equipamentos Eletroeletrônidcos
telefone de mesa Forceline 891 com identificador de chamadas cor grafite Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

telefone Siemens 3005 sem chave de bloqueio cor dark blue Gigaset Kalunga unid 2 -R$                     -R$                       
Equipamentos de Informática



micro computador Interl Core 2 duo 3GHZ de memória 250 HD Samsung   LG 

completo (monitor 17", teclado e mouse usb) cor preta
Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

no break APC Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

software anti-virus Norton Antivirus 2009 Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Office 2007 Basic OEM português (Word, Excel e Outlook) Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

microsoft Windows XP Professional OEM Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

impressora multifuncional officejet Hp 1312NFI MFP Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

toner preto para impressora officejet HP 1312NFI MFP Infocoast unid 2 -R$                     -R$                       

web cam com microfone Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       
Mobiliário 

mesa de canto em post forming cor cinza com tampo e estrutura em 18 mm, perfil 

em PVC semi-rígido/flexível, pés com pintura eletrostática e tratamento anti-

ferrugem - (1,50x1,50)x0,60x0,74m - linha Alfamob Light 15mm

Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

cadeira tipo gerente com braço e com estofamento no assento e no encosto - cor 

cinza - linha Executive Line
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

cadeira interlocutor com estofamento no assento e no encosto - cor cinza - linha 

Executive Line
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

arquivo móvel com 5 gavetas em post forming cor cinza - 037x0,42x0,63m - linha 

lfamob Light 15 Mm Cinza
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

armário baixo em post forming cor cinza - 0,81x0,38x0,74m- linha Alfamob Light 

15mm
Shopping Matriz unid 3 -R$                     -R$                       

Persianas e Cortinas
persiana de alumínio Luxaflex 25mm, cor branca - 3,30x1,50m Neo Design unid 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
4.40 Sanitário m2 2,99

Acessórios
assento universal em resina para vaso Deca acabamento branco Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       
Vidros e Espelhos
espelho cristal incolor 6mm colado sobre massa - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

box em blindex 8mm com porta de abrir - 1,40x1,80m Vl Colares m2 2,52 -R$                     -R$                       
SUBTOTAL -R$                       

4.41 Sanitário para Portador de Necessidades Especiais m2 4,45
Acessórios

assento Deca para vaso Deca linha Vogue Plus Conforto acabamento branco Shop Frei Caneca unid 1 -R$                     -R$                       

barra de apoio em aço inox 90cm Shop Frei Caneca unid 3 -R$                     -R$                       

dispenser de sabonete líquido acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel toalha interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de papel higiênico interfolhado acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

dispenser de absorventes higiênico acabamento branco Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

sabonete líquido - 800ml Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

toalha interfolhada folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

papel higiênico interfolhado folha dupla - 200 folhas Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

saco para descarte de absorvente higênico - 25 unidades Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

cesto de lixo em polipropileno sem tampa e aro cromado - 25 litros Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

Marcenaria
base inclinada de compensado naval com acabamento em fórmica branca - 

0,70x1,00m
Urbain Design unid 1 -R$                     -R$                       

0,70x1,00m
Vidros e Espelhos

espelho cristal incolor 6mm colado sobre base de compensado  - 0,70x1,00m Vl Colares m2 0,70 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                       
SUBTOTAL - BLOCO 7 -R$                       

5 PROGRAMAÇÃO VISUAL -R$                           
identificação do empreendimento Estimativa unid 1 -R$                     -R$                       

identificação dos blocos Estimativa unid 8 -R$                     -R$                       

direcionais Estimativa unid 5 -R$                     -R$                       

totens baixos alertas/ informativos Estimativa unid 16 -R$                     -R$                       

placas dos compartimentos sociais Estimativa unid 200 -R$                     -R$                       

placas dos compartimentos de serviço Estimativa unid 350 -R$                     -R$                       

identificação das unidades Estimativa unid 560 -R$                     -R$                       

placas dos compartimentos de serviço/ tipos Estimativa unid 545 -R$                     -R$                       

direcionais de colunas Estimativa unid 140 -R$                     -R$                       

alerta de elevadores Estimativa unid 505 -R$                     -R$                       

sinalização para incêndio Estimativa unid 620 -R$                     -R$                       

placa de extintores Estimativa unid 300 -R$                     -R$                       

identificação dos pavimentos Estimativa unid 170 -R$                     -R$                       

sinalização de escape Estimativa unid 8 -R$                     -R$                       

placas de garagem Estimativa unid 55 -R$                     -R$                       

placas de carrinho Estimativa unid 16 -R$                     -R$                       

placa para informativo (Facilities) Estimativa unid 60 -R$                     -R$                       
6 INSTALAÇÕES ESPECIAIS -R$                           

automação de portões (portão de alumínio deslizante) Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

circuito aberto de tv Bettoni vb 1 -R$                     -R$                       

rede de comunicação de dados Bettoni vb 1 -R$                     -R$                       

rede de ramais telefônicos com central Bettoni vb 1 -R$                     -R$                       

controle de acesso em áreeas de uso comum Bettoni vb 1 -R$                     -R$                       

circuito fechado de tv digital Bettoni vb 1 -R$                     -R$                       

sistema de alarme perimetral Bettoni vb 1 -R$                     -R$                       
7 PAISAGISMO -R$                           

plantio Bennedito Abbud m2 8045,00 -R$                     -R$                       

irrigação Bennedito Abbud vb 1,00 -R$                     -R$                       

vaso em concreto leve linha cristal redondo 3 com prato Linha Levve unid 36 -R$                     -R$                       

phoenix roebelenni - h=2,00m Casa Verde unid 36 -R$                     -R$                       

seixo rolado nº2, cor branca - 14,0m2 Casa Verde saco 112 -R$                     -R$                       

mão de obra de montagem Casa Verde vb 1 -R$                     -R$                       

paisagismo externo para entradas das garagens - projeto a ser definido pelo 

paisagista
Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

8 ENXOVAL DE CONDOMÍNIO -R$                           
Acessórios
batedor de porta acabamento cromado Tecnofran unid 40 -R$                     -R$                       

bicicletário suspenso para 12 bicicletas Tecnofran unid 32 -R$                     -R$                       

caixa de correio Tecnofran unid 561 -R$                     -R$                       

carrinho de compras 200l com identificação Tecnofran unid 32 -R$                     -R$                       

cartão trava (com logo e número do cartão para carrinho de compras (1 por 

apartamento + 2 para administração)
Tecnofran unid 562 -R$                     -R$                       

trava para carrinho de compras Tecnofran unid 32 -R$                     -R$                       

carrinho plataforma Tecnofran unid 8 -R$                     -R$                       

embalador de guarda chuva em aço inox Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       



espelho convexo com acabamento de alumínio - 50cm Tecnofran unid 12 -R$                     -R$                       

gancho para cabides Tecnofran unid 150 -R$                     -R$                       

gancho para rodos e vassouras Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

mola hidráulica aérea Tecnofran unid 90 -R$                     -R$                       

pedestal em aço inox com display em acrílico Metroshop unid 15 -R$                     -R$                       

prateleira para sabão em pó Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

prendedor de porta Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       

saboneteira / porta shampoo acabamento branco Tecnofran unid 15 -R$                     -R$                       

saboneteira / porta shampoo acabamento cromado Tecnofran unid 15 -R$                     -R$                       

suporte para extintor de incêndio em aço inox Tecnofran unid 70 -R$                     -R$                       

suporte para forno de microondas Tecnofran unid 5 -R$                     -R$                       

Administração
claviculário para 200 chaves em alumínio com porta + chaves Tecnofran unid 8 -R$                     -R$                       

crachá para funcionários em aço inox com imã Dep unid 300 -R$                     -R$                       

etiqueta de patrimônio + cola para fixação Tecnofran unid 6000 -R$                     -R$                       

material de escritório Estimativa vb 1 -R$                     -R$                       

quadro de avisos em alumínio com porta de vidro e chave - 1,20x0,60m Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

quadro de avisos em alumínio com porta de vidro e chave - 0,80x0,60m Tecnofran unid 8 -R$                     -R$                       

quadro branco com jogo de canetas e apagador Tecnofran unid 4 -R$                     -R$                       

quadro decorativo Célia Wada unid 2 -R$                     -R$                       

rotulador eletrônico PT-80 azul Brother BT Kalunga unid 1 -R$                     -R$                       

Comunicação
rádio de comunicação Motorola modelo XTN UHF portátil Silrádio unid 24 -R$                     -R$                       

bateria de comunicação Motorola modelo XTN UHF portátil Silrádio unid 24 -R$                     -R$                       

celular Nextel modelo Motorola I335 Fast Shop unid 3 -R$                     -R$                       

Eletroeletrônicos
calculadora de mesa Elgin MV4122 Kalunga unid 10 -R$                     -R$                       

câmera digital Sony DSC-W320/S Prata com 14,1 MP, LCD 2,7", face detection e 

smile shutter + cartão 4GB + cartão de memória SD 2GB
Fast Shop unid 2 -R$                     -R$                       

relógio de Parede + pilha alcalina - branco Kalunga unid 5 -R$                     -R$                       

relógio de Parede + pilha alcalina - prata Kalunga unid 5 -R$                     -R$                       

Informática
filtro de linha com 4 tomadas Kalunga unid 4 -R$                     -R$                       

rack com vidro e cadeado para servidor (1 prateleira deslizante e 2 fixas) Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

programa operacional Foconet Foco unid 560 -R$                     -R$                       

roteador com firewall e wireless Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

hd externo para backup Western digital 160GB Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

switch Gigalan autosense 24 portas para rack Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

guia de cabos para rack 1U Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

switch 4 portas para impressora Infocoast unid 1 -R$                     -R$                       

pen drive 2GB Infocoast unid 3 -R$                     -R$                       

Material de Limpeza
balde espremedor Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

carrinho com suporte para enrolar mangueira - 100m Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

carro funcional de limpeza Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

coletor rasteiro e vassoura para pá Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

contentor de lixo 240 litros Tecnofran unid 332 -R$                     -R$                       

enceradeira/ conservadora 510mm Certec Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

kit produtos para piscina Tecnofran vb 1 -R$                     -R$                       

kit produtos de limpeza Tecnofran vb 1 -R$                     -R$                       

kit de primeiros socorros Tecnofran vb 1 -R$                     -R$                       

mangueira flexível para limpeza 1/2"- 50m Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

tábua de passar roupa Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       tábua de passar roupa Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

forro térmico para tábua de passar Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

tapete Nomad liso 3M (elevadores sociais e de serviço) - 1,50x1,50m Luck Tapetes unid 24 -R$                     -R$                       

tapete Nomad 3M liso - 2,40x1,20m Luck Tapetes unid 40 -R$                     -R$                       

tapete Nomad 3M liso - 1,50x0,90m Luck Tapetes unid 40 -R$                     -R$                       

tapete Nomad 3M liso - 0,90x0,60m Luck Tapetes unid 25 -R$                     -R$                       

lixeira individual com cavalete, com aplicação da logo do empreendimento (área Tecnofran unid 40 -R$                     -R$                       

Manutenção e Segurança
acolchoado de elevador densidade 28 anti mofo em lonita - 1,50x1,50m Tecnofran unid 8 -R$                     -R$                       

andaime 4m com rodízios e plataforma metálica Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

cadeira de rodas dobrável ref. 1009 Tecnofran unid 1 -R$                     -R$                       

cone de sinalização zebrado preto e amarelo - 50cm Tecnofran unid 30 -R$                     -R$                       

escada de alumínio 7 degraus Tecnofran unid 2 -R$                     -R$                       

furadeira de impacto 3/8" Black & Decker - KR505KBR + maleta Fast Shop unid 2 -R$                     -R$                       

lanterna recarregável 6v Tecnofran unid 8 -R$                     -R$                       

placa sinalizadora de piso Tecnofran unid 20 -R$                     -R$                       

Utensílios
escorredor de pratos inox Tecnofran unid 3 -R$                     -R$                       

escorredor de pratos branco Tecnofran unid 10 -R$                     -R$                       

garrafa térmica 1litro Tecnofran unid 6 -R$                     -R$                       

louças (xícaras, copos, açucareiro, porta copos) Tecnofran vb 1 -R$                     -R$                       

porta esponja e detergente cor branca Tecnofran unid 15 -R$                     -R$                       

tampa universal de microondas Tecnofran unid 10 -R$                     -R$                       

prateleira para microondas Tecnofran unid 10 -R$                     -R$                       

Outros
pré operacional Tecnofran vb 1 -R$                     -R$                       

montagem áreas operacionais Tecnofran vb 1 -R$                     -R$                       

SUBTOTAL -R$                           

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10% -R$                           

EVENTUAIS - 3% -R$                           

IMPOSTOS SOBRE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO- 3% -R$                           

TOTAL GERAL -R$                           
VGV EMPREENDIMENTO 400.000.000,00R$     

% VALOR DE VGV 0,00%
TOTAL DE UNIDADES 560

VALOR TOTAL POR UNIDADE -R$                           
VALOR DA PARCELA (TOTAL DE 12) -R$                           

OBSERVAÇÕES
1 Este orçamento será reajustado pelo INCC.


