
OBRA:


ÁREA TOTAL: 3.102,74 m²

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

1.1

referência unid quant valor unitário valor total

1  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 88267 h 0,3 16,68R$              5,00R$                

2 Servente com encargos complementares 88316 h 0,3 13,73R$              4,12R$                

3

 Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de 

rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm 4350
unid

1 0,21R$                0,21R$                

 Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 12 kg, classe 

abc 10890
unid

1 233,91 233,91R$            

Total da composição: 243,24R$             unid

3.1 Barra antipanico dupla com fechadura lado oposto, fornecimento e instalação

referência unid quant valor unitário valor total

1 barra antipanico simples, para porta de vidro, cor cinza  39623 unid 2,00 634,42R$            1.268,84R$         

2 carpinteiro de esquadria com encargos complementares 88261 h 0,77 16,28R$              12,49R$              

3 servente com encargos complementares 88316 h 0,40 13,73R$              5,49R$                

Total da composição: 1.286,82R$          unid

4.1 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 8,72 12,62R$              110,05R$            

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 19,10 1,50R$                28,65R$              

Total da composição: 189,56R$             unid

4.2 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 8,72 12,62R$              110,05R$            

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 19,10 1,50R$                28,65R$              

Total da composição: 189,56R$             unid

4.3

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 8,72 12,60R$              109,87R$            

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 19,10 1,50R$                28,65R$              

Total da composição: 991,78R$             unid

5.1

referência unid quant valor unitário valor total

1 central de alarme de incendio endereçável, 04 laços, 32 pontos por laço, tensão de 

operação 21 VCC a 27 VCC, duas baterias de 12 V(CC) internas inclusas. 

Fornecimento e instalação. **cotação unid. 1,00 930,82R$            930,82R$            

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

em teto - fornecimento e instalação. * 95745 m 8,72 12,62R$              110,05R$            

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

em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016      * 95749 m 1,50 15,45R$              23,18R$              

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 20,50 1,50R$                30,75R$              

Total da composição: 1.094,79R$          unid

5.2 Sinalizador visual/audiovisual Fornecimento e instalação

COMPOSIÇÕES
MUNICÍPIO DE PORTÃO

R01

Central de alarme de incendio endereçável, 04 laços, 32 pontos por laço, tensão de operação 21 VCC a 27 VCC, duas baterias de 12 V(CC) internas 

Extintor ABC 12 kg . Fornecimento e instalação.

Pavilhão de Eventos Lothar Kern de Portão / RS

ENDEREÇO : Rua 9 de Outubro, 356. Centro. Portão-RS

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

* 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



referência unid quant valor unitário valor total

1 Sinalizador visual/audivisual endereçável **cotação unid. 1,00 104,11R$            104,11R$            

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

em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016  * 95745 m 8,72 12,62R$              110,05R$            

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

em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016      * 95749 m 1,50 15,45R$              23,18R$              

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 20,50 1,50R$                30,75R$              

Total da composição: 268,08R$             unid

5.3

referência unid quant valor unitário valor total

1 Sinalizador visual/audiovisual endereçável **cotação unid. 1,00 104,11R$            104,11R$            

2 Acionador Alarme Incendio Tipo ''Quebre o Vidro'' com Martelo 24 **cotação unid. 1,00 135,00R$            135,00R$            

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

em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016  * 95745 m 8,72 12,62R$              110,05R$            

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

em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016      * 95749 m 1,50 15,45R$              23,18R$              

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

terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 * 91924 m 20,50 1,50R$                30,75R$              

Total da composição: 403,08R$             unid

5.6

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

5.7

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

6.1

composição sinapi 72284 editada referência unid quant valor unitário valor total

1 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 88267 H 6 16,68R$              100,08R$            

2 Servente com encargos complementares 88316 H 6 13,73R$              82,38R$              

3

Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, 

em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio", 

suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha

10885 Un 1

247,51R$            247,51R$            

4

Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2",  para 

instalacao predial de combate a incendio
10899 Un 1

54,17R$              54,17R$              

5

Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x 13 mm, para mangueira 

em instalacao predial combate a incendio
10902 Un 1

44,33R$              44,33R$              

6

Registro ou valvula globo angular de latao, 45 graus, d = 2 1/2", para hidrantes em 

instalacao predial de incendio
10904 Un 1

123,67R$            123,67R$            

7

Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para instalacao 

predial combate a incendio predial
20972 Un 1

88,33R$              88,33R$              

8

Mangueira de incendio, tipo 1, de 1 1/2", comprimento = 30 m, tecido em fio de 

poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido
21032 Un 1

376,88R$            376,88R$            

* item "8" foi substituido mangueira de 20 por 30 metros

Total da composição: 1.117,35R$          unid

6.3

composição 73836/1 editada referência unid quant valor unitário valor total

1 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 88267 H 6 16,68R$              100,08R$            

2 Servente com encargos complementares 88316 H 12 13,73R$              164,76R$            

3 Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares 88277 H 12 21,20R$              254,40R$            

4
Talha manual de corrente, capacidade de 2 ton. Com elevação de 3 m - chp diurno. 95139

Chp
6

0,05R$                0,30R$                

5 Bomba Thebe Incêndio THSI-18 6,0CV *cotação Un 1 2.603,00R$         2.603,00R$         

6

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água 

de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento

 fornecimento e instalação. Af_06/2016

94499 Un 1

279,02R$            279,02R$            

7 Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação 73795/013 Un 1 311,76R$            311,76R$            

Total da composição: 3.713,32R$          unid

6.4 Painel para  comando o da bomba de incêndio

composição 74131/1 editada referência unid quant valor unitário valor total

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

Acionador Alarme Incendio Tipo ''Quebre o Vidro'' com Martelo 24 + Sinalizador visul/audiovisual. Fornecimento e instalação

* medidas lineares  dos itens "3" e  "5" calculadas conforme o projeto de alarme

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

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 30m, redução 2.1/2x1.1/2" e 

esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação

Conj. moto bomba horizontal ate 10 cv ,+ Bomba Thebe Incêndio THSI-18 6,0CV



1 auxiliar de eletricista com encargos complementares 88247 Un 1 13,57R$              13,57R$              

2 eletricista com encargos complementares 88264 Un 12 16,88R$              202,56R$            

3 painel quadro  comando de bomba de combate a incêndio para 2 bombas 2cv *cotação Un 1 1.684,00R$         1.684,00R$         

Total da composição: 1.900,13R$          unid

6.5 Entrada de energia elétrica 

composição 9540 editada referência unid quant valor unitário valor total

1 Eletricista com encargos complementares 88264 H 6 16,88R$              101,28R$            

2 Servente com encargos complementares 88316 H 6 13,73R$              82,38R$              

3

Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, 

diametro do furo= 18 mm
379 Un 2

0,53R$                1,06R$                

4

Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 

450/750 v, secao nominal 10 mm2
985 M 36

4,85R$                174,60R$            

5 Caixa de protecao p/ medidor monofasico e disjuntor em chapa de ferro galv 68066 Un 1 165,56R$            165,56R$            

6

Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", 

com 1 estribo e 1 isolador
1091 Un 1

16,73R$              16,73R$              

7 Disjuntor tipo nema, monopolar 35  ate  50 a, tensao maxima de 240 v 2386 Un 1 16,60R$              16,60R$              

8 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva 2673 M 2 2,17R$                4,34R$                

9 Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 2685 M 9 4,22R$                37,98R$              

10

Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida 

com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo
3380 Un 1

34,58R$              34,58R$              

Total da composição: 635,11R$             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


