
Instituto de Câncer de São Paulo

Local: Av. Dr. Arnaldo, 251 / São Paulo

MATERIAL MÃO OBRA TOTAL

1 DOCUMENTAÇÕES
1.2 ART de obra un 1,00
1.3 Seguro de responsabilidade civil e risco de engenharia un 1,00

2 PROJETOS
2.1 Projeto Asbuit vb 1,00
3 EQUIPE TÉCNICA

3.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares mês 1,00

4 SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA
4.1 Proteção com divisória naval m² 15,00

5 DEMOLIÇÕES
5.1 Demolição manual de alvenaria com bora fora m³ 24,00
5.7 Retirada de manta vinilica com bota fora m² 39,50
5.13 Demolicao de forro de gesso m² 39,50

5.17
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou 

metal
vb 1,00

5.19 Retirada de portas e batentes com bota fora un 1,00
5.32 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra un 8,00
5.34 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede un 9,00

6 ALVENARIAS E VEDAÇÕES

6.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior 

ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
m² 1,68

7 ESQUADRIAS

7.1.3
Porta balcão completa de abrir em madeira revestida com laminado fenolico melaminico. Cor branco L120 - 0,90 x 2,10m. 

Encabeçamento com perfil "U" de aluminio 1,5cm x 1mmde espessura em toda a folha da porta 
un 1,00

8 REVESTIMENTOS E BANCADAS
8.1 Revestimentos interno

8.1.1
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. argamassa 

industrializada com preparo manual. 
m² 3,36

8.1.2

Emboço, para recebimento de revestimentos diversos, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento 

de mistura e projeção de 1,5 m3/h de argamassa em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, 

espessura de 20mm, com execução de taliscas. 

m² 3,36

8.1.4 Revestimento em massa niveladora pigmentada sobre massa acrilica m² 3,36

8.2 Forros

8.2.1 Forro monolitico em painéis de gesso acartonado, inclusive estrutura de fixação m2 39,50
8.2.2 Massa única, para recebimento de pintura preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes e/ou forros. m2 39,50
8.2.3 Pintura acrílica, acab. Acetinado, baixo odor. Cor branca. Ref.: Sherwin Williams, linha hospitalar branco m2 39,50

8.3 Paredes

8.3.1. Massa única, para recebimento de pintura preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes e/ou forros. m² 68,00
8.3.2 Pintura acrílica, acab. Acetinado, baixo odor. Cor Marfim claro. Ref.: Sherwin Williams, linha hospitalar bianco Sereno m² 68,00

8.3 Pisos internos 

8.3.1 Manta vinilica homogênea, e=2mm - cor bege. Ref.: Tarkett linha eclipse, cód.: 21020036 m² 39,50
8.3.2 Rodapé em manta vinilica, h=7,5cm, com cordão de acabamento - cor bege. Ref.: Tarkett linha eclipse, cód.: 21020036 m 25,14

8.4 Bancadas 

8.4.1 Bancada e frontão em inox AISI 304, acabamento polido, espessura mínima de 1,2mm, conforme dimensões de projeto m² 1,50
8.4.2 Prateleira em inox AISI 304, acabamento polido, espessura mínima de 1,2mm, conforme dimensões de projeto m²' 1,04

9 MOBILIÁRIO, DIVISÓRIA E MARCENARIA
9.1 Mesa reta de trabalho em MDP, cor amadeirada clara, conforme projeto. Dim: 1,20 x 0,60 x 0,74m - Fab.: Alberflex un 2,00
9.2 Mesa em "L" de trabalho em MDP, cor amadeirada clara, conforme projeto. Dim.: 1,40 x 1,40 x 0,60 x 0,60m - Fab.: Alberflex un 1,00
9.3 Armário fechado em MDP, cor amadeirada clara, conforme projeto. Dim. 0,80 x 0,50 x 0,74 m - Fab. Alberflex un 1,00
9.4 Cadeira giratória com rodizios (COM apoio de braços), revestidos em couro ecológico na cor preta, conforme projetos. Fab.: Alberflex un 3,00

9.5
Prateleiras de MDF (reforçada para suportar peso), revestidas em laminado. Ref.: Fórmica. Melaminico com acabamento de topo em 

fita de vorda na mesma cor do lamindo
m² 3,11

9.6 Mesa reta de trabalho em MDP, cor amadeirada clara, conforme projeto. Dim: 1,20 x 0,60 x 0,74m - Fab.: Alberflex (PESQUISA) un 1,00

9.7
Cadeira giratória com rodizios (COM apoio de braços), revestidos em couro ecológico na cor preta, conforme projetos. Fab.: Alberflex 

(PESQUISA)
un 1,00

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
10.1 Iluminação e força

10.1.2 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases m 400,00
10.1.3 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 10,00
10.1.4 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 12,00
10.1.5 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 12,00

10.2 Interruptores e Tomadas
10.2.1 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa cj 5,00
10.2.2 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V de sobrepor em canaleta, completa cj 7,00
10.2.3 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 1,00

10.2.4
Canaleta aparente em perfil de aluminio extrudado com paredes de 1,5 a 2,0mm, pintura eletrostática branco - ref.: Multiway, série 

110.
m 9,00

10.3 Infraestrutura Alimentadores
10.3.1 Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios m 6,00
10.3.2 Minidisjuntores 32A monofásico. Ref.: ABB un 4,00

10.4 Luminárias  
10.4.1 Luminária de embutir, corpo em chapa de aço com pintura eletrostática, cor Branca. Com refletor acrílico translucido un 9,00

11 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (TCOM)

11.1 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 un 14,00

11.2 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 140,00

11.3 Eletroduto galvanizado, pesado de 2´ - com acessórios m 12,00

11.4 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m 12,00

11.5 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 5,00

11.6 Caixa de tomada para parede 4´ x 4´ un 5,00

11.7 Caixa de tomada de sobrepor em canaleta 4´ x 2´ un 2,00

12 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO (ESCOPO DA MANUTENÇÃO)

13 LIMPEZA
17.1 Limpeza final da obra m² 39,50
14 OMISSOS (Informar itens não discriminados na planilha que julgarem necessários)

OBS.:

 III - Não havendo comentários, consideramos que todos os itens do projeto foi considerado na planilha; 

 IV - Os quantitativos ficará por conta da contratada, devendo respeitar os projetos enviados. 

TOTAL GERAL

* As quantidades apresentadas são meramente ilustrativas, devendo ser conferidas na visita técnica e estar de acordo com os projetos enviados

I - A planilha deverá ser preenchida em sua totalidade, exceto os itens que acharem desnecessários;
 II - Informar os itens que julgarem necessários não discriminados na planilha no campo omissos; 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAM 12º andar

Objeto: Adequações no Sexto andar do instituto do câncer - CAM 12° andar

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. 
PREÇO TOTAL 
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