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00021/FISCAL m2Painéis em vidro temperado verde 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com supo

rte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimen
to e instalação

15,78332,38 238.439,44717,37

00189/ORSE m2Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 125/75/60 4 st 12,5mm sistemas lafarge gyp
sum (ou similar)

6,31772,28 95.407,47123,54
09610/ORSE m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha galeria

d'arte, ticiano griggio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrial
izada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

4,49425,92 67.802,20159,19

10020/ORSE m2Impermeabilização c/manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster,
inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica

4,28773,90 64.744,4783,66
07138/ORSE mFornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 3,117.000,00 47.040,006,72
09396/ORSE m2Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, P

átina Bege, marca Durafloor Premium ou similar, inclusive instalação
2,12253,81 31.985,14126,02

07514/ORSE m2Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive es
coramento

1,96635,99 29.618,0546,57
09554/ORSE m2Forro de fibra mineral Armstrong Clean Room FL ou similar - fornecimento e instal

ação
1,94265,82 29.240,20110,00

00018/FISCAL m2Espuma para isolamento acústico Sonique Classic - Fornecimento e Instalação 1,91238,68 28.925,63121,19
07328/ORSE unLuminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS0202

32CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada
1,81118,00 27.315,82231,49

00140/ORSE kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fe
rragens nas formas, para superestruturas e fundações

1,413.375,64 21.266,536,30
04296/ORSE m2Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm 1,39579,54 21.072,0736,36
93212/SINAPI m2Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compens

ada, não incluso mobiliário. af_02/2016
1,3938,72 20.999,02542,33

04924/ORSE m²Estucamento com argamassa polimérica 1,361.048,26 20.535,4119,59
03394/ORSE m2Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp.=0,6mm, pré pintada em duas faces 1,34152,34 20.207,90132,65
02295/ORSE m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de s

elador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica conven
cional

1,31718,88 19.819,5227,57

00007/FISCAL unReservatório inferior em concreto armado, dimensões internas 2,10 x 4,20 x 1,80m,
com rebaixamento do lençol

1,281,00 19.312,2319.312,23
04440/ORSE m2Revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve,

aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização
de base ou emboço

1,25365,50 18.874,4251,64

07799/ORSE unLuminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 4 x 16w, ref. C-2342,
da Lustres Projeto ou similar, completa

1,2465,00 18.737,55288,27
00105/ORSE m3Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado 1,2459,80 18.722,78313,09
09564/ORSE m2Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e i

nstalação
1,2346,38 18.552,00400,00

03317/ORSE m2Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) 1,11718,88 16.742,7223,29
93208/SINAPI m2Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incl

uso prateleiras. af_02/2016
1,1038,72 16.679,80430,78

03733/ORSE m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para proteção
de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar

0,981.048,56 14.837,1214,15
93210/SINAPI m2Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não in

cluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016
0,8738,72 13.136,53339,27

00002/FISCAL m2Remoção de Painel de vidro 0,83104,48 12.532,38119,95
08348/ORSE mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,   4,0mm², 1kv / 90º C 0,822.200,00 12.452,005,66
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07459/ORSE m2Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive

escoramento
0,81236,32 12.274,4651,94

00410/ORSE mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 120mm², 0,6/ 1kv/ 70° 0,80200,00 12.034,0060,17
07792/ORSE unTomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa 0,79122,00 12.012,1298,46
00191/ORSE m2Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferrag

ens
0,7341,60 11.054,37265,73

00199/ORSE m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4
mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

0,67343,96 10.194,9729,64
00020/FISCAL unVaso sanitario c/caixa de descarga acoplada (com 02 níveis d'água), linha ravena

CP929, DECA ou similar, inclusive assento sanitário de plástico tipo convencional
, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico

0,6619,00 9.985,26525,54

09056/ORSE unLuminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento m
od.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar

0,6421,00 9.699,48461,88
09631/ORSE m2Vidro temperado 10mm, liso, fumê, com ferragens 0,6331,63 9.487,50300,00
00236/ORSE m2Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm 0,63191,62 9.456,4549,35
08603/ORSE m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, inclusive lona plás

tica
0,62243,39 9.302,3738,22

00404/ORSE mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  16mm², 450/ 750v / 70°c 0,61800,00 9.288,0011,61
00409/ORSE mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  95mm², 0,6/ 1kv/ 70° 0,61200,00 9.268,0046,34
04923/ORSE m²Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento 0,591.048,56 8.923,258,51
07723/ORSE unFornecimento e montagem de rack tipo armário 19" 44u c/path panel 24 portas cat.6

e
0,591,00 8.879,648.879,64

03609/ORSE kgEstrutura metálica em aço patinável para mezaninos até 50 m2 (h=3.00 m), sobrecar
ga 300 a 500 kg/m2, inclusive primer anticorrosivo

0,56709,14 8.509,6812,00
00407/ORSE mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  50mm², 0,6/ 1kv/ 70° 0,56300,00 8.499,0028,33
08750/ORSE mCabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 3 x 1,5 mm2, tensão 1kv 0,551.000,00 8.360,008,36
742201/SINAPI m2Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamen

to de 2x
0,55173,00 8.331,6848,16

01507/ORSE unDetector de fumaça 0,5550,00 8.253,00165,06
00019/FISCAL unTorneira cromada bica alta para lavatório, DECA 1175C (Decamatic Eco) ou similar 0,5420,00 8.177,20408,86
00141/ORSE kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de fer

ragens nas formas, para superestruturas e fundações
0,501.263,76 7.582,566,00

00663/ORSE mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  25mm², 0,6/ 1kv/ 70° 0,49500,00 7.400,0014,80
00403/ORSE mCabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção  10mm², 450/ 750v / 70°c 0,48900,00 7.236,008,04
02223/ORSE m2Carpete (fademac ou similar), e = 4,5 mm, colado sobre cimentado, plastificado, c

/ adesivo base pva, exclusive cimentado
0,46250,23 6.973,9127,87

07807/ORSE unTomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar 0,44218,00 6.723,1230,84
04005/ORSE MCabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C 0,43900,00 6.570,007,30
03923/ORSE mCabo de aço galvanizado 10mm (tensor) 0,42282,90 6.345,4522,43
04726/ORSE m2Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC,placa 1250 x 60mm e perf

il T, padrão linho MOD-LINE
0,3991,72 5.961,8065,00

02291/ORSE m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 d
emão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva late
x convencional para interiores

0,39229,34 5.822,9425,39

03744/ORSE m2Pintura de acabamento com aplicação de 03 demãos de tinta PVA latex para exterior
es - cores convencionais

0,38332,43 5.711,1517,18
738471/SINAPI mes 0,376,00 5.625,00937,50
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Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m          alt=2,50m c
hapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico         chassis reforc piso co
mpens naval exc transp/carga/descarga

02180/ORSE m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm 0,37313,81 5.595,2317,83
03315/ORSE m2Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal

/ areia), espessura 1,5 cm
0,36229,34 5.469,7623,85

09007/ORSE mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C 0,36300,00 5.445,0018,15
07405/ORSE m2Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive es

coramento
0,34101,22 5.189,5551,27

08218/ORSE UnConjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou si
milar

0,342,00 5.135,582.567,79
08269/ORSE mCalha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 86 cm (fundo=32 cm, late

rais=15 cm, bordas=12cm)
0,3355,05 4.997,9990,79

00151/ORSE m2Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cime
nto/cal/areia), junta de 2,0cm

0,33153,20 4.960,6232,38
04068/ORSE UnPorta para divisória Divilux 0,3320,00 4.924,60246,23
00807/ORSE unSirene de alcance - 500m, 100A/220v 0,329,00 4.888,26543,14
08759/ORSE mCorrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm 0,328,67 4.822,43556,22
02450/ORSE m2Limpeza geral 0,312.466,81 4.686,941,90
08211/ORSE unDucha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar 0,2921,00 4.365,06207,86
03461/ORSE unMictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech.

autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar
0,276,00 4.136,22689,37

01968/ORSE m3Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia
, traço 1:3

0,267,26 3.996,12550,43
04275/ORSE UnPlaca de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m 0,2664,00 3.971,8462,06
00016/FISCAL mFornecimento e instalação de rodapé falso metálico "rodaflex" ou equivalente técn

ico, incluindo acessórios
0,2545,00 3.829,5085,10

03797/ORSE mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c 0,24800,00 3.608,004,51
09715/ORSE UnFornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca

, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm
0,245,00 3.603,25720,65

09714/ORSE UnFornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca
, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm

0,225,00 3.345,85669,17
00013/FISCAL unLavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.00x0.60, com 05

cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm
, assentada

0,221,00 3.289,203.289,20

02396/ORSE m2Grama batatais em placas, fornecimento e plantio 0,22255,18 3.268,8612,81
03310/ORSE m2Chapisco em  parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) 0,21718,88 3.199,024,45
00011/FISCAL unLavatório com bancada em mármore chocolate esp=2cm, dim 2,40x0.55, c/02 cubas de

embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, rodopia e rodabancada com detal
hes em marmore chocolate e granito preto, assentada

0,202,00 2.950,821.475,41

00720/ORSE unFornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) 0,19244,00 2.932,8812,02
93595/SINAPI txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em revestimento primár

io (unidade: tonxkm). af_04/2016
0,194.500,00 2.835,000,63

84152/SINAPI m3Demolicao manual concreto armado (pilar / viga / laje) - incl empilhacao lateral
no canteiro (APENAS PILARES)

0,1911,23 2.818,95251,02
09429/ORSE unPorta em madeira de lei, almofadada, 1,20 x 2.10 m, 2 folhas, inclusive batente e

dobradiças
0,183,00 2.660,85886,95

07867/ORSE unSwitch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento 0,174,00 2.562,40640,60
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00762/ORSE mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref. mop

a ou similar)
0,1695,00 2.357,9024,82

07364/ORSE unQuadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 44 d
isjuntores, 800X450X120mm

0,155,00 2.331,65466,33
03664/ORSE unVaso sanitário convencional p/deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51,

DECA ou similar, c/assento DECA conforto AP52 ou similar, cj.de fixação DECA SP13
ou similar, anel vedação, tubo ligação cromado, engate plástico, exceto cx. desca
rga

0,142,00 2.140,621.070,31

00353/ORSE mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 0,14260,00 2.098,208,07
03547/ORSE unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive ba

tente e ferragens
0,145,00 2.057,40411,48

738761/SINAPI m2Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, fixado com cola 0,1314,40 2.028,10140,84
00694/ORSE unFornecimento de path cable cat.5e c/1,5m 0,13224,00 1.995,848,91
03312/ORSE m2Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) 0,13229,34 1.958,568,54
79460/SINAPI m2Pintura epoxi, duas demaos 0,1353,64 1.950,8936,37
00001/FISCAL mRemoção de cabo de aço 0,12282,90 1.847,346,53
79462/SINAPI m2Emassamento com massa epoxi, 2 demaos 0,1253,64 1.805,5233,66
07761/ORSE unBarra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou

similar
0,124,00 1.775,32443,83

00026/ORSE m3Coleta e carga manuais de entulho 0,12150,00 1.741,5011,61
07641/ORSE unLuminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco, ref: C-2044/M, da Lust

res Projeto ou similar, completa
0,1126,00 1.717,3066,05

01527/ORSE mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm 0,1060,08 1.530,2425,47
00015/FISCAL unKit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, ca

bo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V
0,101,00 1.480,001.480,00

09576/ORSE m3Demolição de concreto armado com compressor e martelete - padrão DNIT 0,105,00 1.462,15292,43
00010/FISCAL unLavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02

cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm
, assentada

0,102,00 1.459,50729,75

738741/SINAPI m2Remocao de pinturas com jateamento de areia, em superficies metalicas 0,1053,64 1.437,5526,80
02334/ORSE m2Limpeza e desencrostamento químico/mecãnico de concreto, c/ desencrostante betone

x ou similar
0,08140,76 1.244,328,84

01511/ORSE unExtintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de
descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

0,088,00 1.225,12153,14
00017/FISCAL unCentral de alarme e detecção de incêndio, 125 pontos. 0,081,00 1.165,361.165,36
00014/FISCAL mRemoção de cabo de aço 0,07172,50 1.126,436,53
10832/ORSE m2As Built 0,071.288,12 1.107,780,86
00012/FISCAL unLavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,30x0,60, com 03

cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm
, assentada

0,071,00 1.097,051.097,05

00003/FISCAL undAcessórios de montagem e fixação para eletrocalhas 0,071,00 1.021,401.021,40
00005/FISCAL undAcessórios de montagem e fixação para eletrocalhas 0,071,00 1.021,401.021,40
72840/SINAPI txkmTransporte comercial com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada 0,072.160,00 993,600,46
01532/ORSE mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm 0,0642,00 978,1823,29
00004/FISCAL unFornecimento de path cable cat.5e c/2,5m 0,06122,00 976,008,00
00009/FISCAL un 0,061,00 941,72941,72
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Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, co
m 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia
7 cm, assentada

01504/ORSE unExtintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Nor
mas NBR9444 e 11716

0,062,00 914,28457,14
02311/ORSE m2Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zar

cão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo
0,0628,80 873,2230,32

03628/ORSE unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive ba
tentes e ferragens

0,062,00 870,96435,48
07861/ORSE unAcionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio 0,068,00 855,12106,89
03546/ORSE unPorta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive ba

tentes e ferragens
0,052,00 822,96411,48

00784/ORSE unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 0,0562,00 810,9613,08
08818/ORSE unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc 0,0430,00 634,2021,14
01028/ORSE mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") 0,0469,41 630,949,09
00008/FISCAL unLavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190)

, válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), engate cromado
, ou similares

0,042,00 624,12312,06

02025/ORSE unChuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) 0,036,00 516,0086,00
01564/ORSE unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm 0,0313,00 478,7936,83
02308/ORSE m2Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético

ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)
0,0330,24 466,6015,43

08995/ORSE unCondulete em alumínio tipo "B" de 1" 0,0328,00 453,0416,18
09375/ORSE unCaixa de gordura  "cg"  60 x 60 x 65cm 0,031,00 446,11446,11
07324/ORSE m2Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha,

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

0,035,92 444,4775,08

01525/ORSE mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm 0,0330,00 434,7014,49
01529/ORSE mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  40mm 0,0339,05 434,6311,13
01553/ORSE unJoelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 0,0324,00 431,5217,98
03746/ORSE unRampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com

pintura indicativa em novacor, 02 demãos
0,032,00 421,50210,75

04279/ORSE unTomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A 0,0315,00 420,0028,00
738651/SINAPI m2Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espe

ssura de 25 micra.
0,0353,64 418,937,81

00479/ORSE unJoelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" 0,0236,00 360,3610,01
03400/ORSE mFornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x  50 x 3000 mm (ref. mopa

ou similar)
0,0211,00 356,7332,43

01696/ORSE unCaixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref
. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar

0,027,00 338,9448,42
09704/ORSE unBarra de apoio em aço inox  para lavatório  DECA ref. L510 ou similar 0,021,00 332,70332,70
00006/FISCAL unReassentamento de abrigo para hidrante interno existente 0,021,00 312,59312,59
08377/ORSE unLuminária plafonier, ref. C-2353 G, Tecnolux ou similar 0,024,00 308,6877,17
00650/ORSE unCaixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida 0,029,00 307,2634,14
92367/SINAPI mTubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosque

ada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.
af_12/2015

0,026,00 302,0450,34

01556/ORSE unJoelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm 0,0216,00 286,7217,92
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01168/ORSE unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 0,0241,00 279,216,81
01512/ORSE unBase decorativa para extintores 0,026,00 265,5044,25
01029/ORSE mTubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") 0,0220,77 253,3912,20
07801/ORSE unArandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro transparente, r

ef: DP-2011-01, Lustres Projeto ou similar, completa
0,014,00 204,2051,05

01419/ORSE unTê  de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 66mm (2 1/2") 0,011,00 203,59203,59
00147/ORSE mCintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm 0,017,70 199,2825,88
01585/ORSE unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm 0,0112,00 185,5215,46
01135/ORSE unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 0,0131,00 183,215,91
01562/ORSE unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm 0,016,00 174,4229,07
03311/ORSE m2Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3  (cimento / areia / bianco) 0,0119,80 150,687,61
01503/ORSE unExtintor de água pressurizada capacidade 10 litros, instalado 0,011,00 146,67146,67
01208/ORSE unBucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm 0,012,00 139,4669,73
03724/ORSE m2Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação d

e micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestre
s, etc.)

0,0111,40 132,7011,64

01554/ORSE unJoelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm 0,0118,00 130,507,25
01588/ORSE unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm 0,014,00 125,0431,26
01616/ORSE unCurva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 0,016,00 121,5620,26
01143/ORSE unJoelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 x 20mm 0,0116,00 114,567,16
00930/ORSE unFornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2" 0,011,00 110,86110,86
01037/ORSE unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x

3/4"
0,0118,00 109,086,06

01177/ORSE unTê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32 x 25mm 0,0110,00 108,0010,80
89707/SINAPI unCaixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada

em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014
0,015,00 100,9020,18

01602/ORSE unJoelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm 0,0114,00 95,626,83
00520/ORSE unGuia frontal para cabos 0,019,00 91,1710,13
01671/ORSE unJoelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm 0,0114,00 88,766,34
00773/ORSE unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente 0,016,00 88,2614,71
04965/ORSE unJoelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" 0,006,00 68,4011,40
01526/ORSE mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  75 mm 0,002,71 60,8422,45
01530/ORSE mTubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d =  50mm 0,004,18 58,3913,97
01136/ORSE unJoelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 0,007,00 48,866,98
01609/ORSE unTê 90° em  pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm 0,005,00 39,207,84
01237/ORSE unBucha de redução de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/2" x 1 1/4" 0,005,00 38,757,75
01603/ORSE unJoelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm 0,006,00 36,486,08
01600/ORSE unCurva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm 0,005,00 36,407,28
01551/ORSE unJoelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm 0,004,00 31,167,79
01559/ORSE unJunção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm 0,002,00 30,8615,43
01598/ORSE unBucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50

x 40mm
0,005,00 29,555,91

01191/ORSE unUnião de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm, p/ água 0,004,00 29,247,31
01038/ORSE unAdaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x

1"
0,004,00 27,686,92
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01587/ORSE unTê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm 0,001,00 25,6825,68
01169/ORSE unTê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 0,003,00 25,208,40
01127/ORSE unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 32mm 0,002,00 16,468,23
01072/ORSE unBucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm 0,004,00 14,723,68
01150/ORSE unLuva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm 0,004,00 14,443,61
01574/ORSE unLuva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm 0,001,00 13,0113,01
01147/ORSE unLuva de correr de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 0,001,00 12,3612,36
01126/ORSE unJoelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm 0,001,00 6,366,36
01159/ORSE unLuva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm 0,001,00 5,485,48
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