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Caçador/SC, . . / 

Boa tarde

Segue. 

_
Atenciosamente,

 

Andrieli Perego 

Assistente Administrativo

Casa do Inox Comércio e Serviços Ltda   
casainoxserralheria@gmail.com · 48 99840-3296 
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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - Cynthia Kersey

https://cacador.1doc.com.br/?pg=estrutura/pessoa_perfil&id_pessoa=57067


                                                                                                                                         650,25  m²  R/m² 

 CÓDIGO  FONTE  DESCRIÇÃO  UN  QTDADE  PERCENTUAL (%) 1 2 3

 1.1  valor de mercado 
Alocação de canteiro de obras incluindo cercamento em tapume e construção de 
barracão de obra

m² 150,00    1,86       15.543,28 

 1.2  valor de mercado 
Elaboração de projeto estrutural e arquitetônico e registro da obra no CAU e 
CREA

un. 1,00        2,06       17.270,31 

 1.3  valor de mercado Fornecimento e instalação de placa de obra m² 3,00        0,16         1.364,35 

 1.4  valor de mercado 

Cobertura Metálica com telha termoacústica com preenchimento em PIR 
(poliisocianurato) com dupla camada metálica e pintura em cor definida em 
projeto. O item inclui fornecimento e instalação, parafusos autobrocante, 
acabamentos frontais e laterais, e todo material necessário

m² 550,00    33,20     277.994,43 

 1.5  valor de mercado 
Fornecimento e Instalação de chapas em policarbonato 6mm de espessura 
compacto cristal na cor a definir

m² 125,00    23,20     194.291,00 

 1.6  valor de mercado 

Pilares metálicos a serem construídos de acordo com o detalhamento e vista 
frontal do projeto. As unidades são equidistantes construídas com vão livre (pé 
direito de 4,27 m e largura de 13,22 m) 
Sistema Fixação: Fornecido grampos para concretagem
Aço Utilizado: SAE 1012/1006
Tratamento de Superfície: Tinta Esmalte Fundo/Acabamento com 40 micras

un. 4,00        10,73       89.805,62 

 1.7  valor de mercado 

Calhas em alumínio com dimensões 20 x 40 x 20 cm para captação e escoamento 
das águas com 06 descidas com canos em PVC de 150 mm e todas as conexões. 
Inclusos parafusos, buchas, abraçadeiras, manta para impermeabilizaçõa, veda 
calha, silicone PU e demais materiais necessários para instalação

m 72,50      1,60       13.355,71 

 1.8  valor de mercado 
Perfis em alumínio para os rufos de acabamento do policarbonato 6 mm. 
Inclusos todo material de fixação e vedação. Perfil com pintura eletrostática com 
cor a definir

m 72,50      1,50       12.520,98 

 1.9  valor de mercado 

Corte e solda de perfis em aço carbono ASTM 36 para a construção das 10 
tesouras metálicas de sustentação do telhado. Serao construídas com perfis 
enrijecidos 150 x 60 x 20 na chapa #14 nas capas; perfil 100 x 50 nas feclhas e 
contra flexas. Fornecimento dos perfis com solda em cordão com eletrodos 
E6013 2,5 mm e 3,25 mm; pintura especial em tinta PU automotiva;
Espaçamento entre tesouras: 8,10 mts

un. 10,00      12,38     103.621,86 

 1.10  valor de mercado 

Terças metálicas em perfil enrijecido 150 x 60 x 20 na chapa #14 com solda em 
cordão e pintura especial automotiva espaçadas a cada 2,25 m
Terças em: Chapa Dobrada
Aço Utilizado: SAE 1012/1006
Tratamento de Superfície: Tinta Esmalte Fundo/Acabamento com 40 micras

m 290,00    10,77       90.151,02 

 1.11  valor de mercado 
Locação de Guindaste para elevação e fixação das terças, tesouras, telhas e 
chapas de policarbonato, e demais materiais

diária 5,00        2,41       20.148,70 

 1.12  valor de mercado Finalização e limpeza da obra e arredores m² 700,00    0,15         1.249,22 

         909.056,25       766.893,17         836.000,00     837.316,47 

    837.316,47 

 PROJETO: COBERTURA DA RUA LUIZ CARAMORI 
 OBJ.:  CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NA RUA LUIZ CARAMORI  
 END.:  RUA LUIZ CARAMORI - CAÇADOR-SC 

 *BDI utilizado 23% - Tabela base SINAPI Dez 2021
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