
OBRA:


ÁREA TOTAL: 482,80 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1                      

3.1 luminária de aclaramento

referência unid quant valor unitário valor total

1 luminária de aclaramento **cotação unid. 1,00 38,50R$              38,50R$              

2 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado 

em teto - fornecimento e instalação. * 95745 m 5,38 12,62R$              67,90R$              

3 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado 

em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016      * 95749 m 0,80 15,45R$              12,36R$              

4 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 * 91924 m 12,50 1,50R$                18,75R$              

Total da composição: 137,51R$             unid

3.2 luminária de balizamento

referência unid quant valor unitário valor total

1 luminária de balizamento **cotação unid. 1,00 38,50R$              38,50R$              

2 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado 

em teto - fornecimento e instalação. * 95745 m 5,38 12,62R$              67,90R$              

3 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado 

em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016      * 95749 m 0,80 15,45R$              12,36R$              

4 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 * 91924 m 12,50 1,50R$                18,75R$              

Total da composição: 137,51R$             unid

3.3

referência unid quant valor unitário valor total

1 Central de Luz de Emergência em 24Vcc com potência máxima de saída de 1000 

Watts, **cotação unid. 1,00 840,90R$            840,90R$            

2 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado 

em teto - fornecimento e instalação. * 95745 m 5,38 12,62R$              67,90R$              

3 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado 

em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016      * 95749 m 0,80 15,45R$              12,36R$              

4 Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 * 91924 m 12,50 1,50R$                18,75R$              

Total da composição: 939,91R$             unid

3.7

referência unid quant valor unitário valor total

1 Eletricista com encargos complementares 88264 h 0,25 16,88R$              4,22R$                

2
Condulete de aluminio tipo LL, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega

**cotação unid.
1

11,97R$              11,97R$              

3 Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto 39175 unid. 2 0,71R$                1,42R$                

4 Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto 39209 unid. 2 0,36R$                0,72R$                

Total da composição: 18,33R$               unid

3.8

referência unid quant valor unitário valor total

1 Eletricista com encargos complementares 88264 h 0,25 16,88R$              4,22R$                

2
Condulete de aluminio tipo LL, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega

**cotação unid.
1

11,97R$              11,97R$              

3 Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto 39175 unid. 2 0,71R$                1,42R$                

4 Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto 39209 unid. 2 0,36R$                0,72R$                

Total da composição: 18,33R$               unid

*Data Base - Sinapi 12/2017 Encargos: Sem desoneração

Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

** Planilhas de cotações de mercado em anexo.

Sílvia Melchior Seibert

Condulete de alumínio, tipo LB, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2015

Condulete de alumínio, tipo LL, para eletroduto de ferro galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2015

COMPOSIÇÕES
MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS

R01
Biblioteca Municipal de Portão / RS

ENDEREÇO : Rua Ivoti. Centro. Portão-RS

* medidas lineares  dos itens "2" e  "4" calculadas conforme o projeto de alarme

Central de Luz de Emergência em 24Vcc com potência máxima de saída de 1000 Watts, duas baterias de 12 V(CC) internas inclusas. Fornecimento e 

* medidas lineares  dos itens "2" e  "4" calculadas conforme o projeto de alarme

* medidas lineares  dos itens "2" e  "4" calculadas conforme o projeto de alarme


