
Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção Básica 

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Revestimento

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                

Sub Total 36,08 -R$                

Crédito do Cliente -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                

Sub Total 36,08 -R$                

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$                

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$                

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$                

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$                

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$                

Sub Total -R$                

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$                



Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                

Sub Total 74,65 -R$                

Crédito do Cliente -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                

Sub Total 74,65 -R$                

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$                

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$                

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$                

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$                

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$                

Sub Total 76,65 -R$                

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$                

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$                

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                

Sub Total 74,65 -R$                

Crédito do Cliente -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$                

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$                

Sub Total 74,65 -R$                

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$                

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$                

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$                

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$                

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$                

Sub Total 76,65 -R$                

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$                

-

-R$                

-R$                

-R$                

Opção de Planta Básica + Acabamento Padrão

Opção de Planta Básica + Kit 1

Opção de Planta Básica + Kit 2

Opção de Planta Básica + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 1 - Quarto de Empregada

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Alvenaria

alvenaria - quarto reversível m2 2,38 -R$                  -R$              

emboço m2 4,75 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 4,75 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

deslocamento de esquadria de madeira - quarto reversível unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

deslocamento de interruptor - quarto reversível unid. 1 -R$                  

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Alvenaria

alvenaria - quarto reversível (vão original) m2 0,76 -R$                  -R$              

emboço m2 1,52 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 1,52 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede - cozinha (vão porta) m2 1,62 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 1,62 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$             



Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 0,62 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              

Sub Total 36,08 -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 36,08 -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$             

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 4,57 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$             

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 4,56 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              

Sub Total 74,64 -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,64 -R$             



Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$             

-R$             

-R$             

-R$             

-R$             

Opção de Planta 1 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 1 + Kit 1

Opção de Planta 1 + Kit 2

Opção de Planta 1 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 2 - Suíte e Sala Ampliadas

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$              

Alvenaria

alvenaria - quarto 1 m2 9,84 -R$                   -R$               

emboço m2 19,68 -R$                   -R$               

pintura pva sobre massa m2 19,68 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Instalações Elétricas e de Telefonia

deslocamento de tomada baixa - quarto 1 unid. 1 -R$                   -R$               

deslocamento de tomada baixa - sala unid. 1 -R$                   -R$               

deslocamento de ponto de antena - sala Unid. 1 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Gesso

rebaixo de gesso - suíte (complemento) m2 2,62 -R$                   -R$               

pintura pva sobre massa- suíte (complemento) m2 2,62 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Crédito do Cliente -R$              

Alvenaria

alvenaria - sala/ suíte m2 8,40 -R$                   -R$               

emboço m2 16,80 -R$                   -R$               

pintura pva sobre massa m2 16,80 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens - 0,70x2,10m - quarto 1 unid. 1 -R$                   -R$               

pintura m2 2,94 -R$                   -R$               

-R$              

Instalações Elétricas e de Telefonia

retirada de tomada baixa - quarto 1 unid. 2 -R$                   -R$               

retirada de ponto de antena - quarto 1 unid. 1 -R$                   -R$               

retirada de ponto de telefone - quarto 1 unid. 1 -R$                   -R$               

retirada de ponto de luz - quarto 1 Unid. 1 -R$                   -R$               

retirada de interruptor - quarto 1 unid. 1 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              Sub Total -R$              

Gesso

rebaixo de gesso - circulação m2 1,06 -R$                   -R$               

pintura pva sobre massa m2 1,06 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Outros -R$              



Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Planta -R$              

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$              

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 5,75 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 15,40 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

Sub Total 37,47 -R$              

Crédito do Cliente -R$              

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 1,06 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

Sub Total 37,14 -R$              

Outros -R$              

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$              

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$              

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 26,42 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 2,89 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 15,40 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

Sub Total 74,98 -R$              

Crédito do Cliente -R$              

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

Sub Total 74,65 -R$              

Outros -R$              

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$              

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$              

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 26,42 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 2,89 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 15,40 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

Sub Total 74,98 -R$              

Crédito do Cliente -R$              

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

Sub Total 74,65 -R$              



Outros -R$              

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$              

-R$              

-R$              

-R$              

-R$              

Opção de Planta 2 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 2 + Kit 1

Opção de Planta 2 + Kit 2

Opção de Planta 2 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 3 - Quarto Reversível

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - quarto reversível unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 2,94 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Alvenaria

alvenaria - quarto reversível m2 1,47 -R$                  -R$              

emboço m2 2,94 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 2,94 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede - cozinha (vão porta) m2 1,62 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 1,62 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$             



Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Revestimento

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 36,08 -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 36,08 -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$             

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$             

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Crédito do Cliente -R$             

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Outros -R$             

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$             



-R$             

-R$             

-R$             

-R$             

Opção de Planta 3 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 3 + Kit 1

Opção de Planta 3 + Kit 2

Opção de Planta 3 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 4 - Cozinha Gourmet

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Gesso

rebaixo de gesso - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                   -R$               

pintura pva sobre massa - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Crédito do Cliente -R$                

Alvenaria

alvenaria - cozinha m2 12,31 -R$                   -R$               

emboço m2 24,62 -R$                   -R$               

pintura pva sobre massa m2 18,75 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - cozinha unid. 1 -R$                   -R$               

pintura m2 2,94 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede m2 5,87 -R$                   -R$               

cerâmica parede - cozinha m2 5,87 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Planta -R$                

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                   -R$               



laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,58 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                   -R$               

Sub Total 71,25 -R$              

Crédito do Cliente -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                   -R$               

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                   -R$               

Sub Total 70,91 -R$              

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$                

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                   -R$               

Sub Total 89,15 -R$              

Crédito do Cliente -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                   -R$               

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                   -R$               

Sub Total 88,81 -R$              

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$                

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                   -R$               

Sub Total 89,15 -R$              

Crédito do Cliente -R$                

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                   -R$               

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                   -R$               

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                   -R$               cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                   -R$               

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                   -R$               

Sub Total 88,81 -R$              

Outros -R$                

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               



eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                   -R$               

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                   -R$               

Sub Total -R$              

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$                

-R$                

-R$                

-R$                

-R$                

Opção de Planta 4 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 4 + Kit 1

Opção de Planta 4 + Kit 2

Opção de Planta 4 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 5 - Quarto Reversível e Cozinha Gourmet

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Alvenaria

alvenaria - quarto reversível m2 2,38 -R$                  -R$              

emboço m2 4,75 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 4,75 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

deslocamento de esquadria de madeira - quarto reversível unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

deslocamento de interruptor - quarto reversível unid. 1 -R$                  

Sub Total -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Alvenaria

alvenaria - quarto reversível (vão original) m2 0,76 -R$                  -R$              

alvenaria - cozinha m2 12,31 -R$                  -R$              

emboço m2 26,13 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 20,26 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - cozinha unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 2,94 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede - cozinha (vão porta) m2 1,62 -R$                  -R$              

mão de obra de colocação de cerâmica parede m2 5,87 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 1,62 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 5,87 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Outros -R$               Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              



orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 4,56 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 75,19 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 74,86 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 4,56 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,14 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 4,56 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,27 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,14 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento



porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$               

-R$               

-R$               

-R$               

-R$               

Opção de Planta 5 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 5 + Kit 1

Opção de Planta 5 + Kit 2

Opção de Planta 5 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 6 - Suíte e Sala Ampliadas e Cozinha Gourmet

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Alvenaria

alvenaria - quarto 1 m2 9,84 -R$                  -R$              

emboço m2 19,68 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 19,68 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

deslocamento de tomada baixa - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

deslocamento de tomada baixa - sala unid. 1 -R$                  -R$              

deslocamento de ponto de antena - sala Unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - suíte (complemento) m2 2,62 -R$                  -R$              

rebaixo de gesso - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa - suíte (complemento) m2 2,62 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Alvenaria

alvenaria - sala/ suíte m2 8,40 -R$                  -R$              

alvenaria - cozinha m2 12,31 -R$                  -R$              

emboço m2 41,42 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 35,55 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens - 0,70x2,10m - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - cozinha unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 5,88 -R$                  -R$              

-R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

retirada de tomada baixa - quarto 1 unid. 2 -R$                  -R$              

retirada de ponto de antena - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de ponto de telefone - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de ponto de luz - quarto 1 Unid. 1 -R$                  -R$              retirada de ponto de luz - quarto 1 Unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de interruptor - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede m2 5,87 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 5,87 -R$                  -R$              



Sub Total -R$                  -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - circulação m2 1,06 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 1,06 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 28,38 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 2,89 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 15,40 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 75,73 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 74,86 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 28,38 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 2,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 15,40 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,68 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$               



Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 28,38 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 4,56 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,77 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$               

-R$               

-R$               

-R$               

-R$               

Opção de Planta 6 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 6 + Kit 1

Opção de Planta 6 + Kit 2

Opção de Planta 6 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 7 - Quarto Reversível e Cozinha Gourmet

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - quarto reversível unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 2,94 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Alvenaria

alvenaria - quarto reversível m2 1,47 -R$                  -R$              

alvenaria - cozinha m2 12,31 -R$                  -R$              

emboço m2 27,56 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 21,69 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - cozinha unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 2,94 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede - cozinha (vão porta) m2 1,62 -R$                  -R$              

mão de obra de colocação de cerâmica parede m2 5,87 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 1,62 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 5,87 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               



Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 75,20 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 74,86 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,15 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 22,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,58 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,15 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              



Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$               

-R$               

-R$               

-R$               

-R$               

Opção de Planta 7 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 7 + Kit 1

Opção de Planta 7 + Kit 2

Opção de Planta 7 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 8 - Sala com Home Theater

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Alvenaria

alvenaria - sala (parede divisória circulação) m2 1,49 -R$                  -R$              

emboço m2 2,97 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 2,97 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

deslocamento de tomada baixa - sala unid. 1 -R$                  -R$              

deslocamento de ponto de antena - sala Unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - suíte (complemento) m2 2,62 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa- suíte (complemento) m2 2,62 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Alvenaria

alvenaria - sala m2 12,67 -R$                  -R$              

emboço m2 25,33 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 25,33 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens - 0,70x2,10m - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 2,94 -R$                  -R$              

-R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

retirada de tomada baixa - quarto 1 unid. 2 -R$                  -R$              

retirada de ponto de antena - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de ponto de telefone - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de ponto de luz - quarto 1 Unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de interruptor - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - circulação m2 1,35 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 1,35 -R$                  -R$              pintura pva sobre massa m2 1,35 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             



Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 8,74 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 37,88 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 1,35 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 37,43 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 29,30 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 2,59 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,98 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala m2 29,30 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 2,59 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,98 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala m2 20,67 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

Sub Total 74,65 -R$             

Outros -R$               

Taxas



extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$               

-R$               

-R$               

-R$               

-R$               

Opção de Planta 8 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 8 + Kit 1

Opção de Planta 8 + Kit 2

Opção de Planta 8 + Kit 3



Ventanas Nature Resort
Avenida Ruy Antunes Correa, 150 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ

KITS DECORADOS
Edifícios Viento e Tierra (Blocos 1 e 3)
Colunas 01, 02, 07 e 08

Planta Baixa - Opção 9 - By Fernanda Marques

Modificação de Planta

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Alvenaria

alvenaria - sala (parede divisória circulação) m2 1,49 -R$                  -R$              

emboço m2 2,97 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 2,97 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

deslocamento de tomada baixa - sala unid. 1 -R$                  -R$              

deslocamento de ponto de antena - sala Unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Gesso

rebaixo de gesso - suíte (complemento) m2 2,62 -R$                  -R$              

rebaixo de gesso - cozinha (complemento alvenaria retirada) m2 0,39 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa- suíte (complemento)/ cozinha (complemento alvenaria retirada)m2 3,01 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Alvenaria

alvenaria - sala m2 12,67 -R$                  -R$              

alvenaria - cozinha m2 12,31 -R$                  -R$              

emboço m2 49,95 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 43,77 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Esquadrias de Madeira

fornecimento e instalação de porta e ferragens - 0,70x2,10m - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

fornecimento e instalação de porta e ferragens -0,70x2,10m - cozinha unid. 1 -R$                  -R$              

pintura m2 5,88 -R$                  -R$              

-R$             

Instalações Elétricas e de Telefonia

retirada de tomada baixa - quarto 1 unid. 2 -R$                  -R$              

retirada de ponto de antena - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de ponto de telefone - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de ponto de luz - quarto 1 Unid. 1 -R$                  -R$              

retirada de interruptor - quarto 1 unid. 1 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             Sub Total -R$             

Cerâmica

mão de obra de colocação de cerâmica parede m2 6,18 -R$                  -R$              

cerâmica parede - cozinha m2 6,18 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Gesso



rebaixo de gesso - circulação m2 1,35 -R$                  -R$              

pintura pva sobre massa m2 1,35 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

orçamento de modificação vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Planta -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 1

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 31,06 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,29 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,31 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 75,96 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

cerâmica Incepa nórdico snow acetinado 33x33cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 74,86 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 1 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 2

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 31,06 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,29 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,31 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,91 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 2 -R$               

Modificação de Acabamento - Kit 3

Unid. Qtd. Valor Unitário Valor Total

Modificação -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - sala/ hall m2 31,06 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - circulação m2 3,29 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto m2 9,43 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

laminado Durafloor studio carvalho antigo - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              



porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - cozinha m2 10,31 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa nascar branco retificado 60x60cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 89,91 -R$             

Crédito do Cliente -R$               

Revestimento

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - varanda m2 13,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - sala/ hall m2 22,52 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - circulação m2 3,95 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 1 m2 6,94 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto 2 m2 9,43 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - suíte m2 12,82 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - quarto reversível m2 6,89 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - cozinha m2 10,15 -R$                  -R$              

porcelanato Incepa kampur branco 44x44cm - área de serviço m2 2,16 -R$                  -R$              

Sub Total 88,81 -R$             

Outros -R$               

Taxas

extras - 10% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

eventuais - 8% (em cima da modificação) vb 1,0 -R$                  -R$              

taxa de administração - 12% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

despesas indiretas - 5% (em cima do total incluindo extras e eventuais) vb 1,0 -R$                  -R$              

Sub Total -R$             

Total Modificação de Acabamento Kit 3 -R$               

-R$               

-R$               

-R$               

-R$               

Opção de Planta 9 + Acabamento Padrão

Opção de Planta 9 + Kit 1

Opção de Planta 9 + Kit 2

Opção de Planta 9 + Kit 3


