ENCARTE E – VÁLIDO – PREGÃO 1.2019
(PEDIMOS DESCONSIDERAR O CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA)
Valor Estimado do Certame: R$ 2.231.211,75
PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item Discriminação dos Serviços

1

2

3

Valor
Und. Quantidade unitário
(R$)

Fornecimento e montagem de
divisórias removíveis,
estruturadas em perfis de
alumínio com pintura
eletrostática cor preto fosco,
modulação de 1,25 m na
largura, espessura de 60 mm a
75 mm, com painéis de saque
frontal de MDF de 15 mm em
ambas as faces, acabamento
m²
2.000,00
melamínico texturizado, cor ou
padrão madeira a escolher.
Painéis lisos ou com frisos
horizontais 10 mm x 3 mm em
preto fosco. Miolo maciço em
poliestireno expandido.
Colunas e rodapés conforme
encarte “A” do Termo de
Referência. Altura conforme
projeto.
Fornecimento e montagem de
quadros de alumínio com vidro
de 4 mm, revestidos com
película padrão veneziana
und. 300,00
horizontal, pintura igual à da
estrutura das divisórias.
Medidas de 1,25 m x 1,02 m,
moldura 40 mm.
Fornecimento e montagem de
quadros de alumínio com
vidros duplos de 4 mm,
incolores, micropersianas
internas de 16 mm, com
und. 50,00
comando externo. Pintura igual
à da estrutura das divisórias.
Medidas de 1,25 m x 1,02 m,
moldura 40 mm.

Valor Total
(R$)

501,96

1.003.920,00

600,00

180.000,00

600,00

30.000,00

4

5

6

Fornecimento e montagem de
divisórias removíveis,
estruturadas em perfis de
alumínio com pintura
eletrostática cor preto fosco,
modulação de 1,25 m na
largura, espessura de 35 mm,
com painéis de saque frontal
de MDF de 15 mm em uma das
faces, acabamento melamínico m²
texturizado, cor ou padrão
madeira a escolher. Painéis
lisos ou com frisos horizontais
10 mm x 3 mm em preto fosco.
Miolo maciço em poliestireno
expandido. Colunas e rodapés
conforme encarte “A” do
Termo de Referência. Altura
conforme projeto.
Fornecimento e montagem de
divisórias removíveis com
estrutura de aço ou alumínio
preto fosco ou cinza, rodapés
duplos para passagem de
fiação, com painéis revestidos
em ambas as faces com
laminado melamínico
m²
texturizado, nas cores Branco
ou Cinza.
miolo tipo colmeia, espessura
total 35 mm. Modulação de
1,25 m na largura, incluindo
todas as guarnições e
acabamentos necessários.
Altura conforme projeto.
Fornecimento e montagem de
divisórias removíveis com
estrutura de aço ou alumínio
preto fosco ou cinza, rodapés
duplos para passagem de
fiação, com painéis revestidos
em ambas as faces com
laminado melamínico
m²
texturizado, nas cores Branco
ou Cinza.
miolo tipo colmeia, espessura
total 35 mm. Modulação de
1,25 m na largura, sendo 1,05
m da altura em vidro liso 4 mm
com película padrão veneziana,
incluindo todas as guarnições e

300,00

340,00

102.000,00

300,00

339,00

101.700,00

200,00

407,86

81.572,00

7
8

9

10

11

12

13

acabamentos necessários.
Altura total conforme projeto.
Serviços de desmontagem de
divisórias (todos os tipos).
Serviços de montagem de
divisórias (todos os tipos)
Fornecimento e instalação de
portas estruturadas em
madeira e perfis de aço com
pintura eletrostática cor preto
fosco ou cinza, revestidas em
ambas as faces com placas
rígidas melamínicas de baixa
pressão, cor ou padrão
madeira a escolher, miolo do
tipo colmeia, espessura de 35
mm, dimensões de 81 cm x 211
cm. Inclui dobradiças 85 mm /
3 ½ ” (cinza, cromado ou preto)
e demais elementos de fixação.
Fornecimento e instalação de
conjunto de ferragens
completo para portas,
constando de fechadura
tubular com chave externa e
botão interno, acabamento
preto ou cromado, para portas
35 mm.
Fornecimento e montagem de
coluna semicircular para canto,
90°, 60 x 60 mm perfil de
alumínio anodizado com
pintura eletrostática nas cores
preto ou cinza.
Fornecimento e montagem de
tubo com seção de 80 x 60
mm, com passagem interna de
cabos lógicos e elétricos, com
acesso em duas das faces.
Perfil de alumínio com pintura
eletrostática, cores preto ou
cinza claro.
Confecção de guichês
estruturados em alumínio e
MDF 15 mm, com janela de
vidro liso incolor 4 mm e
portas em laminado
texturizado, cor ou padrão
madeira a escolher, com
fechadura e trinco, conforme
modelos existentes nos

m²

3.500,00

46,3

162.050,00

m²

2.500,00

52,80

132.000,00

und. 150,00

820,76

123.114,00

und. 150,00

395,60

59.340,00

m²

125,00

118,60

14.825,00

m²

110,00

160,00

17.600,00

1.239,80

24.796,00

und. 20,00

14

15

16

17

18

19

20

edifícios administrados pelo
MEC, nas medidas de 1,25 m x
2,11 m.
Fornecimento e aplicação de
tratamento acústico com
placas de lã de rocha de 40
mm, densidade 40 kg/m³,
aplicadas entre as faces das
divisórias, devendo ter na
parte superior vedação com
borracha ou neoprene.
Serviços de revisão, ajustes e
fixação de placas e
componentes das divisórias e
painéis.
Desmontagem ou montagem
de tubos do tipo especificado
no item 12.
Fornecimento e montagem de
divisórias articuladas
estruturadas em alumínio e
aço galvanizado, espessura
máxima 75 mm, revestidas em
ambas as faces com laminado
melamínico, cor ou padrão
madeira a escolher, painéis
entre 0,90 e 1,20 m de largura,
altura conforme vão existente.
Composição interna com
isolante de lã de rocha.
Sistemas de fixação e
deslocamento na parte
superior, com ajuste de altura.
Abertura e armazenamento
conforme projeto específico
para o local.
Fornecimento e montagem de
montante duplo em perfil de
alumínio com pintura
eletrostática nas cores preto
ou cinza.
Fornecimento de rodapés em
perfil de alumínio com pintura
eletrostática nas cores preto
ou cinza.
Fornecimento de perfis de
alumínio com pintura
eletrostática nas cores preto
ou cinza acabamento superior
para divisórias.

m²

275,00

148,76

40.909,00

m²

32,00

85,50

2.736,00

m²

80,00

43,00

3.440,00

m²

40,00

2.740,00

109.600,00

m²

60,00

70,00

4.200,00

m

100,00

54,00

5.400,00

m

320,00

67,00

21.440,00

Fornecimento de baguete em
perfil de alumínio, na cor
21
natural ou com pintura
m
25,00
eletrostática nas cores preto
ou cinza.
Fechadura de sobrepor
eletromagnética em 220v x 12v
22
und. 10,00
para porta, inclusos botoeira e
controle remoto para abertura
Custo total estimado (R$)

39,11

977,75

959,20

9.592,00
2.231.211,75

