
ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

SERVIÇOS TECNICOS

1.0 IOPES PROJETO DE ALARME E CIRCUITO FECHADO DE TV m² 1736,43

2.0 IOPES

PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E 
SONORIZAÇÃO)

m² 1736,43

IOPES PROJETO SPDA ( PARARAIOS) m² 1736,43

3.0 CANTEIRO DE OBRAS

3.1 20305 IOPES Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES

Item já quantificado na descrição dos serviços - placa 2,0x4,0 m² 8,00

3.2 20339 IOPES
Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 
mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

m 1245,87

(54,2x2+32,65x2)x5+(5,75+5,4+13,15+18,35+5,35+12+3,4+27,65+10,65+6,12)x3,5

fachada + rebaixo de teto em gesso

3.3 20701 IOPES

Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. 
de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

m² 14,50

4,50x3,22

3.4 20702 IOPES

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e 
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto 
de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² 10,90

3,50x3,11

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive m² 10,90
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3.5 20703 IOPES
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive 
ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

m² 10,90

3,50x3,11

3.6 20704 IOPES

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e 
cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), 
conf. projeto (1 utilização)

m² 18,15

1,21x15 funcionariosx 1 turno

3.7 20705 IOPES

Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa 
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. 
instalação de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

uni 1,00

01 unidade

3.9 PRONTO SOCORRO

3.10 ESPERA ADULTO/INFANTIL

3.11 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 29,90

4,85x2,9x2+3,95x2,9x2-(4,45x2,1+3,5x2,1+1x2,1+2,35x1)

3.12 02225.8.5.1 pini Remoção de pintura antiga em massa pva, altura 1,00m m² 14,08

4,85x0,8x2+3,95x0,8x2

3.13 10238 IOPES Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m² 14,08

4,85x0,8x2+3,95x0,8x2

3.14 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 21,20

1,2x2+2,1x4+1x2+2,1x4

3.15 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 4,62

1,2x2,1+1x2,1

3.16 10209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 1,81

(4,45x2,1+3,5x2,1-4,62)x0,15

3.17 10215 IOPES Retirada de esquadrias metálicas m² 5,90

2,1x1+1,9x1x2

3.18
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 10,00

10,00

3.21 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 16,70

4,45x2,1+3,5x2,1

3.22 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 16,35

4,45+2,1x2+3,5+2,1x2

3.23 RV 15.20.0550 EMOP Alizar de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao. m 32,60

4,4x2+2,1x4+3,5x2+2,1x4
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3.27 ES 40.05.0650 EMOP
Ferragens para portas, para 1 folha de vidro temperado de 10mm; só fornecimento, 
exclusive mola hidraulica de piso. (cada porta tem duas folhas)

uni 2,00

1+1

3.28 ES 40.05.1050 EMOP
Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. Fornecimento da peca. uni 1,00

1,00

3.29 ES 45.05.0262 EMOP Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 16,70

4,45x2,1+3,5x2,1

3.30 ES 99.99.0350 EMOP Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm uni 1,00

1,00

3.31
composição de
custos EMOP

Caixilho fixo, de aluminio, para vidro de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 9,35

4,45x2,1

3.32 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 8,00

4,5+3,5

3.33 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 5,20

1+2,1x2

3.35 ES 10.10.0065 EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 1,00

1,00

3.36

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 4,20

1x2,1x21x2,1x2

3.37 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 10,40

2,1x4+1x2

3.40 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 1,00

1,00

3.41 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 3,00

1+1+1

3.42 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 19,16

4,85x3,95

3.43 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 8,65

4,85x2+3,95x2 - (1,0+3,50+4,45)

3.44 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 4,00

1+1+1+1

3.45 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 5,00

1+1+1+1+1

3.46 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.47 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 19,16

4,85x3,95

3.48 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 19,16

4,85x3,95

3.49 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 49,06

29,9+19,16

3.50 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m 17,60

4,85x2+3,95x2

3.51 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 1,51

0,07x2,1x4+0,07x1x2+0,15x2,1x2+1x0,15

3.52 120220 IOPES
Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco 
ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

m² 14,08

4,85x0,8x2+3,95x0,8x2

3.53 RECEPÇÃO

3.54 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 58,61

2,35x3,5x2+5,75x3,5x2-(4,9x2,1+1,9x1+1x2,1-16,2)

3.55 02225.8.5.1 pini Remoção de pintura antiga em massa pva, altura 1,00m m² 16,20

2,35x1x2+5,75x1x2
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3.56 10209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 0,99

(4,9x2,1-1,2x2,1-1,2x1)x0,15

3.57 10215 IOPES Retirada de esquadrias metálicas m² 1,20

1,2x1

3.58 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 21,20

1,2*2+2,1*4+1*2+2,1*4

3.59 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 4,62

1,2x2,1+1x2,1

3.60 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 13,16

13,16

3.61
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 4,00

4,00

3.62 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 12,19

1,9x1+4,9x2,1

3.63 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 9,10

4,9+2,1x2

3.64 RV 15.20.0550 EMOP Alizar de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao. m 18,20

4,9x2+2,1x4

Ferragens para portas, para 1 folha de vidro temperado de 10mm; só fornecimento, 
3.65 ES 40.05.0650 EMOP

Ferragens para portas, para 1 folha de vidro temperado de 10mm; só fornecimento, 
exclusive mola hidraulica de piso. (cada porta tem duas folhas)

uni 2,00

1+1

3.66 ES 40.05.1050 EMOP
Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. Fornecimento da peca. uni 1,00

1,00

3.67 ES 99.99.0350 EMOP Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm uni 1,00

1,00

3.68 ES 45.05.0262 EMOP Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 10,29

4,9x2,1

3.69 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 4,90

4,90

3.70 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 5,20

2,1x2+1

3.71 ES 10.10.0065 EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 1,00

1,00

3.72

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 4,20

1x2,1x2

3.73 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 10,40

2,1x4+1x2

3.74 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 1,00

1,00

3.75 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 3,00

1+1+1

3.76 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 13,51

2,35x5,75

3.77 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 15,20

2,35x2+5,75x2 - (1,0+4,90)+4,9

3.78 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 1,00

1,00

3.79 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.80 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 13,16

13,16

3.81 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 13,16

D107
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3.82 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 73,65

46,98+2,35x5,75+13,16

3.83 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 1,51

0,07x2,1x4+0,07x1x2+0,15x2,1x2+1x0,15

3.84 180701 IOPES Ventilador de teto conjugado com lâmpada uni 1,00

1,00

3.85 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m 16,20

2,35x2+5,75x2

3.86 CIRCULAÇÃO/ESPERA

3.87 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 0,96

0,2x0,2x7+0,9x0,75

3.88 02225.8.5.1 pini Remoção de pintura antiga em massa pva, altura 1,00m m² 19,65

(5,75+0,72+0,28+2,95+1,25+5,5+1,8+0,72+0,68)x1

3.89 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 183,82

5,75x3,5x2+2,4x3,5x2+2,8x3,5x2+5,4x3,5x2-(1x2,1x2+1,4x2,1+3,6x1)+48,7x2,55-
(1x1,15x2+1,1x1,15+0,6x1,15x3+0,8x1,15+0,9x1,15x3+0,8x1,15+1,1x1,15+1,6x1,15+3,21x2,
55+1x2,55)-19,65

3.90 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 43,60

1,6x2+1,4x2+1x2+1x2+2,1x4x41,6x2+1,4x2+1x2+1x2+2,1x4x4

3.91 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 10,50

1,4x2,1+1x2,1x2+1,6x2,1

3.92
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 25,00

25,00

3.93 10215 IOPES Retirada de esquadria metalica m² 3,60

3,6x1

3.94 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho e contramarco

m² 3,60

3,6x1

3.95 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 3,60

3,6x1

3.96 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 3,60

3,6x1

3.97 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 21,80

1x2+2,1x2x2+1,6+2,1x2+1,4+2,1x2

3.98 ES 10.10.0065 EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 2,00

1+1

3.99

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta com visor em madeira de lei com enchimento 
em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e 
fechadura, nas dimensões:160x210cm

uni 1,00

1,00

3.100

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta com visor em madeira de lei com enchimento 
em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e 
fechadura, nas dimensões: 140x210cm

uni 1,00

1,00

3.101

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 11,34

1,1x2,1x2+1,6x2,1x2

3.102 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 43,60

1x2x2+2,1x4x2+1,6x2+2,1x4+1,4x2+2,1x4

3.103 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 4,00

1+1+1+1

3.104 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 6,00

1+1+1+1+1+1

3.105 AP 05.10.0131 EMOP
Barra de apoio reta, com 50cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao 
com parafuso inoxidavel e buchas plasticas, em porta de 1,60m

uni 4,00
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1+1+1+1

3.106 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 71,27

71,27

3.107 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 56,20

76,59-(0,6x3+0,8x2+0,9x3+1,3+1,6+1,1+1x2+1+1,4x2+2,8)-1,69

3.108 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 11,00

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

3.109 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 5,00

1+1+1+1+1

3.110 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 6,00

1+1+1+1+1+1

3.111 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" uni 3,00

1+1+1

3.112 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 57,22

6,96+10,78+3,54+35,94

3.113 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 76,87

57,22+19,65

3.114 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 260,69

76,87+183,8276,87+183,82

3.115 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 2,61

1,4x0,07x2+1,6x0,07x2x1x0,07x2x2+2,1x0,07x4x4

3.116 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m 5,39

(12,05+9,5)x0,25

3.117 SALA CURATIVO

3.118 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos , largura da retirada 20cm m² 1,02

0,9x0,2+2,1x0,2x2

3.119 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 10,20

0,9x2+2,1x4

3.120 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 1,89

0,9x2,1

3.121
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 15,00

15,00

3.122 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 5,10

0,9+2,1x2

3.123 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 10,20

0,9x2+2,1x4

3.124 61804 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões:0,90x2,10m

uni 1,00

1,00

3.125

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 3,78

0,9x2,1x2

3.126 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 1,00

1,00

3.127 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 1,20

0,6x2

3.128 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 12,85

2,65x4,85

3.129 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 14,10

2,65x2+4,85x2-0,90

3.130 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 2,00
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1+1

3.131 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.132 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 12,00

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

3.133 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 12,85

2,65x4,85

3.134 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 1,48

0,07x0,9x2+0,07x2,1x4+0,15x2,1x2+0,9x0,15

3.135 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 1,02

0,9x0,2+2,1x0,2x2

3.136 SALA INJEÇÕES

3.137 142204 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 
1"

m 3,00

3,00

3.138 142201 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 
1"

m 1,00

1,00

3.139 140701 IOPES Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 1,00

1,00

3.140 140710 IOPES
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço 
inox

pt 1,00

1,00

3.141 170309 IOPES Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol uni 1,00

1,00

3.142 130218 IOPES

Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 
espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido, inclusive regularização

m² 0,60

3x0,2

3.143 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos , largura da retirada 20cm m² 1,02

0,9x0,2+2,1x0,2x2

3.144 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 10,20

0,9x2+2,1x4

3.145 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 1,89

0,9x2,1

3.146
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 11,00

11,00

3.147 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 5,10

0,9+2,1x2

3.148 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 10,20

0,9x2+2,1x4

3.149 61804 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões:0,90x2,10m

uni 1,00

1,00

3.150

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 3,78

0,9x2,1x2

3.151 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 1,00

1,00

3.152 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 1,90

1,9x1

3.153 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 1,90

1,9x1

3.154 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 10,43

2,15x4,85

3.155 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 13,10
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2,15x2+4,85x2-0,9

3.156 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 2,00

1+1

3.157 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.158 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 8,00

1+1+1+1+1+1+1+1

3.159 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 10,43

2,15x4,85

3.160 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 1,48

0,07x0,9x2+0,07x2,1x4+0,15x2,1x2+0,9x0,15

3.161 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 1,02

0,9x0,2+2,1x0,2x2

3.162 SALA DE EMERGENCIA/HIGIENIZAÇÃO

3.163 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos , largura da retirada 20cm m² 2,20

1,4x0,2+2,1x2x0,2+1,2x0,2+2,1x0,2x2

3.164 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 22,00

1,2x2+2,1x4+1,4x2+2,1x4

3.165 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 5,46

1,2x2,1+1,4x2,1

3.166
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 5,00

1+1+1+1+1

3.167 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 5,10

1+1+1+1+1

3.168 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 10,20

0,9x2+2,1x4

3.169

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta  madeira de lei com enchimento em madeira de 
1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas dimensões: 
140x210cm

uni 1,00

1,00

3.170 ES 10.10.0312 EMOP

Porta compensada, de (120 x 210 x 3)cm, em 2 folhas, inclusive guarnicao, sendo a aduela 
de (15 x 3)cm, alizares de (7 x 2)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive fornecimento de 
ferragens. 

uni 1,00

1,00

3.171

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 10,92

1,4x2,1x2+1,2x2,1x2

3.172 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 2,00

1+1

3.173 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 3,00

1+1+1

3.174 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 3,38

1,65x1+1,3x1+0,85x0,5

3.175 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 30,02

24,75+1,85x2,85

3.176 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 25,60

2x(4,4+5,7)+2x0,5+2x(1,8+2,8)-(1,4+2x1,2+1)

3.177 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 2,00

1+1

3.178 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.179 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

1+1
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3.180 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 30,02

24,75+1,85x2,85

3.181 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 3,19

0,15x2,1x2+1,4x0,15+0,07x1,4x2+2,1x0,07x4+1,2x0,07x2+2,1x0,07x4+0,15x2,1x2+1,2x0,15

3.182 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 2,20

1,4x0,2+2,1x2x0,2+1,2x0,2+2,1x0,2x2

3.183 SALA CLINICO GERAL

3.184 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 36,80

3,35x2,9x2+2,4x2,9+1,4x2,9+1,5x2,9x2+1x2,9-(2,1x1+0,9x2,1+0,6x2,1)

3.185 10223 IOPES Retirada de aparelhos sanitários (saboneteira e lavatório) uni 2,00

2,00

3.186 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.187 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 1,00

1,00

3.188 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 1,00

1,00

3.189 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 19,80

0,9x2+2,1x4+0,6x2+2,1x4

3.190 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 3,15

0,9x2,1+0,6x2,1

3.191 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos , largura da retirada 20cm m² 0,96

0,6x0,2+2,1x0,2x2

3.192
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 5,00

5,00

3.193 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 1,70

1,70

3.194 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 9,90

0,9+2,1x2+0,6+2,1x2

3.195 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 19,80

0,9x2+2,1x4+0,6x2+2,1x4

3.196 61804 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões:0,90x2,10m

uni 1,00

1,00

3.197 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões:0,60x2,10m

uni 1,00

1,00

3.198

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 6,30

0,92,1x2+0,6x2,1x2

3.199 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 2,00

1+1

3.200 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 2,10

2,1x1

3.201 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 9,54

3,35x2,4+1,5x1

3.202 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 14,30

3,35x2+2,4x1x2+1-0,60

3.203 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 3,00

1+1+1
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3.204 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

1+1

3.205 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1,70

1,70

3.206 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 48,04

36,8+1,7+9,54

3.207 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 2,87

0,07x2,1x4x2+0,07x0,6x2+0,07x0,9x2+2,1x2x0,15x2+0,6x0,15+0,9x0,15

3.208 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 0,96

0,6x0,2+2,1x0,2x2

3.209 SALA PEQUENAS CIRURGIAS

3.210 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 20,60

1,3x2+2,1x4+0,6x2+2,1x4

3.211 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 3,99

0,6x2,1+1,3x2,1

3.212 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos , largura da retirada 20cm m² 2,06

(0,6x0,2+2,1x0,2x2)+1,3x0,2+2,1x0,2x2

3.213
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 22,00

22,00

3.214 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 1,00

1,00

3.215 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 1,00

1,00

3.216 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 1,70

1,70

3.217 10209 IOPES Demolição de alvenaria para abertura de porta de acesso m³ 0,06

0,1x2,1x2x0,15

3.218 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.219 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 1,00

1,00

3.220 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 1,00

1,00

3.221 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 10,40

1,4+2,1x2+0,6+2,1x2

3.222 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 20,80

1,4x2+2,1x4+0,6x2+2,1x4

3.223

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta com visor em madeira de lei com enchimento 
em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e 
fechadura, nas dimensões: 140x210cm ( substituição de porta de 1,30x2,10m)

uni 1,00

1,00

3.224 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões:0,60x2,10m

uni 1,00

1,00

3.225

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 8,40

1,4x2,1x2+0,6x2,1x2

3.226 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 2,00

1+1

3.227 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 3,40

1x1+2,4x1

3.228 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 18,51
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4,25x3,35+2,85x1,5

3.229 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 16,30

4,25+3,35+1,4+1,5+4,85-0,60+1,55

3.230 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 8,00

1+1+1+1+1+1+1+1

3.231 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

1+1

3.232 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 12,00

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

3.233 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1,70

1,70

3.234 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 20,21

1,7+18,51

3.235 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 1,46

0,07x0,6x2+1,4x0,07x2+2,1x0,07x4x2

3.236 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 2,06

(0,6x0,2+2,1x0,2x2)+1,3x0,2+2,1x0,2x2

3.237 POSTO DE ENFERMAGEM/SALA DE NEBULIZAÇÃO

3.238 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 63,78

2,4x2,9+3,4x2,9+1,35x2,9+1,45x2,9+4,85x2,9+3x2,9+2,4x2,9+5x2,9-
(0,6x1+0,85x1+1x1+0,6x2,1+0,8x2,1)

3.239 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 19,60

0,8x2+0,6x2+2,1x4x2

3.240 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 2,94

0,8x2,1+0,6x2,1

3.241
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 19,00

19,00

3.242 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos , largura da retirada 20cm m² 0,63

0,3x2,1

3.243 10209 IOPES Demolição de alvenaria para abertura aumento de dimensão de porta de banheiro m³ 0,06

0,2x0,15x2,1

3.244 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 1,00

1,00

3.245 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 1,00

1,00

3.246 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 1,56

1,56

3.247 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.248 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 1,00

1,00

3.249 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 1,00

1,00

3.250 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 10,00

0,8x2+2,1x2x2

3.251 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 20,00

0,8x2x2+2,1x4x2

3.252 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 2,00

2,00

3.253

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 6,72

0,8x2,1x2x2
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3.254 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 2,00

2,00

3.255 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 0,60

0,6x1

3.256 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 2,45

0,6x1+0,85x1+1x1

3.257 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 19,62

9,94+3,4x2,4+1,45x1,05

3.258 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 25,25

3,15+1,3+2,4x3+1,7-1+2,40x2+4,85x2-0,80-1,00+0,20

3.259 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 4,00

4,00

3.260 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 3,00

3,00

3.261 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 12,00

12,00

3.262 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 1,56

1,561,56

3.263 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 84,96

63,78+1,56+19,62

3.264 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 1,40

0,07x0,8x2x2+2,1x0,07x4x2

3.265 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 0,63

0,3x2,1

3.266 SALA RAIO X

3.267 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 33,10

30,7+2,4

3.268 10206 IOPES Retirada de azulejo danificado com a retirada de esquadrias m² 1,00

0,8x0,2+2,1x0,2x2

3.269 142202 IOPES

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 
2"

m 2,20

2,20

3.270 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 84,22

(4,8+7+4,85+1,35+2,15+3,45)x3,5-(1,1x2,1+0,8x2,1x3+2x1-10,97)

3.271 10238 IOPES Apicoamento de parede para revestimento em azulejo m² 10,97

(4,27x2+1,85x2+1,85x2+3x2)x0,5

3.272 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 5,04

0,8x2,1x3

3.273
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 20,00

20,00

3.274 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 30,00

0,8x2x3+2,1x4x3

3.275 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 1,00

1,00

3.276 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 1,00

1,00

3.277 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.278 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 1,00

1,00

3.279 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 1,00



ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU -ES

                         PROJETO: REFORMA DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE 
MEMORIA DE CALCULO                                 

 Referencial de preços IOPES nov/2013 - BDI 28%     - EMOP/RJ  nov/2013  BDI 28%     

ELABORADA POR : ARQUITETA ANDRESSA RODRIGUES 

1,00

3.280 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 15,00

0,8x3+2,1x2x3

3.281 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 30,00

0,8x2x3+2,1x4x3

3.282 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 3,00

3,00

3.283

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 10,08

0,8x2,1x2x3

3.284 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 3,00

3,00

3.285 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 45,49

2,4+30,7+5,55+3,42+3,42

3.286 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 45,49

2,4+30,7+5,55+3,42+3,42

3.287 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida 
rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

uni 11,00

11,0011,00

3.288 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 4,00

4,00

3.289 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 5,00

5,00

3.290 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 39,67

30,7+3,42+5,55

3.291 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 20,20

4,8+4,85+1,35+2,15+3,45+7-(0,80x3+1,10)+0,10

3.292 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm

m² 11,85

10,97+0,88

3.293 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 129,71

84,22+45,49

3.294 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 5,80

0,8x4x0,15+0,15x2,1x2x4+0,07x0,8x2x4+0,07x2,1x4x4

3.295 PLANTONISTA/BANHEIRO/EXPURGO/WC

3.296 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 19,28

3,49+1,82+2,17+9,98+1,82

3.297 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 30,34

(3,5x2+2,85)x3,5-(1,2x1+0,6x2,1+0,8x2,1)

3.298 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 6,72

0,6x2,1x4+0,8x2,1

3.299 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 48,40

0,6x2x4+0,8x2+2,1x4x5

3.300 12215 IOPES Retirada de esquadrias metálicas m² 2,03

1,2x1+1,65x0,5

3.301 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada das esquadrias metalicas m² 0,86

1,65x2x0,2+0,5x2x0,2

3.302 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 3,00

3,00

3.303 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 3,00

3,00

3.304 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 3,00

3,00

3.305 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 3,00

3,00
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3.306 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 3,00

3,00

3.307
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 12,00

12,00

3.308 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 26,60

0,6x2x4+0,8+2,1x2x5

3.309 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 48,40

0,6x2x4+0,8x2+2,1x4x5

3.310 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 1,00

1,00

3.311 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 4,00

1,00

3.312

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 13,44

4x0,6x2,1x2+0,8x2,1x2

3.313 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 5,00

5,00

3.314 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 19,28

3,49+1,82+2,17+9,98+1,82

3.315 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor cinza claro

m² 0,86

1,65x2x0,2+0,5x2x0,2

3.316 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 19,28

3,49+1,82+2,17+9,98+1,82

3.317 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 5,00

5,00

3.318 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 5,00

5,00

3.319 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

2,00

3.320 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho e contramarco

m² 1,20

1,2x1

3.321 71702 IOPES
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, 
caixilho e contramarco

m² 0,83

1,65x0,5

3.322 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 2,03

0,83+1,2

3.323 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 9,98

9,98

3.324 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 11,30

3,5x2+2,85x2-0,80

3.325 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 2,46

0,83+1,2+0,85x0,5

3.326 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 49,62

30,34+19,28

3.327 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 7,02

0,6x0,15x4+0,8x0,15+0,07x2x0,6x4+0,8x0,07x2+2,1x0,15x2x5+0,07x2,1x4x5

3.328 VARANDA

3.329 10209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 0,68
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1,08x2,1x0,15x2

3.330 10201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 19,06

4,95x3,85

3.331 10208 IOPES Retirada de revestimento antigo em reboco com problemas de infiltrações m² 17,60

(4,95x2+3,85x2)x1

3.332 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 46,09

4,3x4,95+3,81x3,85+(4,3+3,81/4,95)x2

3.333 10255 IOPES Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras m² 4,62

3,85x1,2

3.334 10253 IOPES Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento m² 4,62

3,85x1,2

3.335 10209 IOPES Demolição de alvenaria de platibanda m³ 0,46

0,2x3,85x0,15+(1,89x0,18/2)x2

3.336 120101 IOPES
chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 
5 mm

m² 17,60

(4,95x2+3,85x2)x1

3.337 120301 IOPES
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no 
traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m² 17,60

(4,95x2+3,85x2)x1

3.338 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor cinza claro

m² 17,60

(4,95x2+3,85x2)x1(4,95x2+3,85x2)x1

3.339 120227 IOPES
Roda parede em granito verde floresta 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados m 17,60

(4,95x2+3,85x2)x1

3.340 130110 IOPES Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm m² 19,06

3,85x4,95

3.341 130218 IOPES

Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 
espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, mesma tonalidade do 
existente, com acabamento polido, inclusive regularização

m² 19,06

3,85x4,95

3.342 130302 IOPES
Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade 
comprovada, altura de 7 cm e espessura de 10 mm

m 17,60

4,95+4,95+3,85+3,85

3.343 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 11,96

2,1x4+1,08x2+1,4

3.344 RV 15.20.0550 EMOP Alizar de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao. m 10,50

2,1*5

3.345 ES 40.05.0650 EMOP
Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm;  exclusive mola hidraulica de 
piso. (cada porta tem duas folhas)

uni 2,00

2,00

3.346 ES 40.05.1050 EMOP Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm uni 1,00

1,00

3.347 ES 45.05.0262 EMOP Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 2,94

1,4x2,1

3.348 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 3,56

1,08x2+1,4

3.349 ES 99.99.0350 EMOP Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm uni 2,00

2,00

3.350
comosição de 
custo EMOP

Caixilho fixo, de aluminio, para vidro de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 4,54

1,08x2,1x2

3.351 CI 05.55.0223 EMOP

Cobertura translucida, cristal, branca leitosa ou cores basicas, perfil trapezoidal ou ondulada, 
de resina de poliester reforcada com fibra de vidro, com aditivo estabilizante contra 
degradacao dos raios U.V., estruturada com veu interno de poliester, espessura de 1,5mm, 
para uso onde se requer iluminacao natural controlada e privilegia-se: a resistencia e a luz 
difratada, larguras uteis de 990mm e 1020mm, respectivamente, comprimento ate 6,00m, 
incluindo os acessorios para fixacao, Facil & Rapido ou similar. Fornecimento e colocacao. 

m² 27,79

4,75x5,85

3.352 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 46,09

4,3x4,95+3,81x3,85+(4,3+3,81/4,95)x2
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3.353 AP 60.05.0050 EMOP

Banco de madeira aparelhada, envernizado, boleado nas bordas, confeccionado com 
assento de (30x30)cm, revestido com laminado melaminico, sendo a altura do banco de 
52cm.(comprimento banco 1,20m)

um 6,00

6,00

3.354 142201 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 
1"

m 10,00

10,00

3.355 151802 IOPES

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

pt 2,00

2,00

3.356 151812 IOPES

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - 
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 
2.5mm2 (22.9m) e caixa estampada 4x2" (1 und)

pt 1,00

1,00

3.357 180106 IOPES Arandela com lâmpada incandescente de 60W uni 2,00

2,00

3.358 180207 IOPES
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos universal 10A/250V, com 
placa 4x2"

uni 1,00

3.359 1,00

3.360 ENFERMARIA

3.361 REPOUSO PEDIATRICO/ADULTO

3.362 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 6,00

1+1+1+1+1+1

3.363 10209 IOPES Demolição de alvenaria para abertura de porta m³ 0,13

0,2x2,1x0,15x2

3.364 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada das esquadrias m² 2,00

0,4x2,1x2+0,4x0,4x2

3.365 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 9,87

0,6x2,1x2+0,8x2,1+0,9x2,1x3

3.366
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 37,00

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1

3.367 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 59,80

0,9x2x3+0,6x2x2+0,8x2+2,1x4x6

3.368 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 171,16

16,9x3,5+3,6x3,5x2+4,85x4x3,5+4,85x3,5x2-(0,8x2,1+0,9x2,1x4+1,9x1+1,9x1+1x1x2)

3.369 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas (banheiro) m² 9,94

3,6+3,17x2

3.370 AP 05.10.0137 EMOP

Barra de apoio lateral de vaso sanitario, modelo "P" ou "U", em aco inoxidavel AISI 304, de 1 
1/4", inclusive fixacao com parafusos inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento. (inclui 
banheiros da saude mental)

uni 6,00

6,00

3.371

composição de 
custos

EMOP

 Barra de apoio reta, com 80cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao 
com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.( saude mental e enfermaria)

uni 13,00

13,00

3.372 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 6,00

6,00

3.373 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 30,30

0,9x3+0,8x3+2,1x2x6

3.374 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 60,60

0,8x2x3+0,9x2x3+2,1x4x6

3.375 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 3,00

3,00

3.376 61804 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 90x210cm

uni 3,00

3,00

3.377

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 27,09
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3x0,8x2,1x2+3x0,9x2,1x3

3.378 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 6,00

6,00

3.379 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor cinza claro

m² 2,00

0,4x2,1x2+0,4x0,4x2

3.380 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 5,00

5,00

3.381 170133 IOPES
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, 
exclusive torneira.

uni 1,00

1,00

3.382 170220 IOPES Bancada de granito branco com espessura de 2 cm m² 0,24

0,24

3.383 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 6,00

6,00

3.384 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 56,05

17,46+23,52+15,07

3.385 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 48,10

3,6x2+4,85x6+16,9-0,80x3-0,90x3

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 

3.386 ES 45.25.0050 EMOP

de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 7,30

1x0,5x3+1,9x1x2+1x1x2

3.387 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 6,00

6,00

3.388 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 9,94

9,94

3.389 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 9,94

9,94

3.390 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 181,10

171,16+9,94

3.391 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 8,96

8,96

3.392 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 11,00

11,00

3.393 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 5,00

5,00

3.394 180205 IOPES Interruptor de duas tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.395 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 20,00

20,00

3.396 QUARTO ENFERMAGEM/HIGIENIZAÇÃO/ALMOXARIFADO/BANHEIRO

3.397 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 42,73

14,4x3,5-(1x1x2+0,9x2,1x3)

3.398 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 6,93

0,9x2,1x3+0,6x2,1

3.399 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 40,20

0,6x2+0,9x2x3+2,1x4x4

3.400
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 22,00

22,00

3.401 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 1,00

1,00

3.402 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 1,00

1,00
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3.403 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada das esquadrias m² 3,06

0,9x0,2x3+2,1x0,2x2x3

3.404 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 20,10

0,9x3+0,6x1+2,1x2x4

3.405 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 40,20

0,6x2+0,9x2x3+2,1x4x4

3.406 61804 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 90x210cm

uni 3,00

3,00

3.407 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 1,00

1,00

3.408

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 13,86

0,6x2,1x2+0,9x2,1x3x2

3.409 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 4,00

4,00

3.410 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 1,00

1,00

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
3.411 170304 IOPES

Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 1,00

1,00

3.412 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 22,15

8,9+8,9+4,35

3.413 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 33,70

14,4x2+1,85x2+2,35x2-(0,90x3+0,60)-0,20

3.414 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 2,50

1x1x2+1x0,5

3.415 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.416 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 68,05

42,73+8,9+8,9+3,17+4,35

3.417 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 3,31

0,9x0,15x3+0,6x0,15+0,07x0,6x2+0,07x0,9x2x3+2,1x0,07x4x4

3.418 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 4,00

4,00

3.419 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 4,00

4,00

3.420 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 14,00

14,00

3.421 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor cinza claro

m² 3,06

0,9x0,2x3+2,1x0,2x2x3

3.422 ADMINISTRAÇÃO/INFORMATICA/BANHEIRO

3.423 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 78,98

10,7x3,5+13,6x3,5-(1,7x1+0,8x2,1x2+0,6x2,1+2,1x1-2,35)

3.424 10208 IOPES Retirada de revestimento antigo em reboco com problemas de infiltrações m² 2,35

1x2,35

3.425 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 4,62

0,6x2,1+0,8x2,1x2

3.426 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 29,60

0,8x2x2+0,6x2+2,1x4*3
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3.427
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 22,00

22,00

3.428 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 1,00

1,00

3.429 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada das esquadrias m² 0,96

0,6x0,2+2,1x0,2x2

3.430 IT 25.26.0118 EMOP

Instalacao para ponto de tomada de computador equivalente a 2 varas de eletroduto de PVC 
rigido de 3/4", 12m de cabo para rede (KMP, 4 pares, 8 vias, categoria 5), tomada de embutir 
de 3 polos, 15A, 125V, com placa de 4"x2", referencia 543-14, Silentoque da Pial ou similar, 
conector RJ 45, inclusive abertura e fechamento de rasgo de alvenaria.

uni 5,00

5,00

3.431 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 
5 mm

m² 2,35

1x2,35

3.432 120303 IOPES
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m² 2,35

1x2,35

3.433 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 14,80

0,8x2+0,6+2,1x2x3

3.434 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 29,60

0,8x2x2+0,6x2+2,1x4x3

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 

3.435 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 1,00

1,00

3.436 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 2,00

2,00

3.437

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 5,88

0,6x2,1x2+0,8x2,1x2

3.438 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 3,00

3,00

3.439 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 22,15

8,9x2+4,35

3.440 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 21,90

14,4x2+1,85x2+2,35x2-(0,80x2+0,60)

3.441 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 2,50

1x1x2+1x0,5

3.442 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.443 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso(informatica e administração) m² 18,24

6,72+11,52

3.444 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 20,59

18,24+2,35

3.445 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 103,17

78,98+2,35+6,72+3,6+11,52

3.446 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 3,31

0,9x0,15x3+0,6x0,15+0,07x0,6x2+0,07x0,9x2x3+2,1x0,07x4x4

3.447 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 4,00

4,00

3.448 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 4,00

4,00

3.449 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 14,00
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14,00

3.450 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor cinza claro

m² 0,96

0,6x0,2+2,1x0,2x2

3.451 CIRCULAÇÃO

3.452 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 55,85

12,35x2,55x2+0,45x2,55x2-(1,4x1,15+0,9x1,15x6+1,4x1,15)

3.453 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 5,88

1,4x2,1x2

3.454 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 22,40

1,4x2x2+2,1x4x2

3.455 10240 IOPES Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) uni 7,00

7,00

3.456 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 22,85

12,35x1,85

3.457 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 19,50

2*(12+1,85)-(6*0,9)-(2*1,4)

3.458 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 11,20

1,4x2+2,1x4

3.459 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 22,40

1,4x2x2+2,1x4x21,4x2x2+2,1x4x2

3.460

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta com visor em madeira de lei com enchimento 
em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 140x210cm

uni 1,00

1,00

3.461

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta  em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões: 140x210cm

uni 1,00

1,00

3.462

Composição de 
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 11,76

1,4x2,1x2x2

3.463 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 2,00

2,00

3.464 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m 6,40

(12,35x2+0,45x2)x0,25

3.465 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 22,81

22,81

3.466 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 22,81

22,81

3.467 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 78,66

55,85+22,81

3.468 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 3,25

0,15x2,1x4+0,15x1,4x2+0,07x2,1x4x2+1,4x0,07x2x2

3.469 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 4,00

4,00

3.470 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.471 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

2,00

3.472

3.473 SAUDE MENTAL

3.474 RECEPÇÃO/CIRCULAÇÃO/CONSULTORIOS/UTILIDADES/SERVIÇOS

3.475 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 42,85
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4,85x8+2,85x2+3,35x2+1,85x4+5,85x2-
(1,5x1+0,8x2,1x5+0,9x2,1x4+1,4x2,1+0,9x1+1,9x1x2+0,85x1+1,5x1)

3.476 10215 IOPES Retirada de esquadrias metalicas m² 5,70

1,9x1x3

3.477 10210 IOPES Demolição manual de concreto simples(rampa de acesso recepção) m³ 2,50

2,50

3.478 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 23,31

(1,4+0,8x2+0,9x5+0,6x6)x2,1

3.479 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 139,80

0,8x2x2+1,4x2+0,9x2x5+0,6x2x6+2,1x4x14

3.480
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 42,00

42,00

3.481 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada de esquadrias m² 5,76

0,2x0,6x6+2,1x0,2x2x6

3.482 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 3,00

3,00

3.483 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 3,00

3,00

3.484 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 75,40

24,25+10,82+3,42+23,52+9,55+3,84

3.485 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 63,80

8*4,85+4*2,85+2*3,35+4*1,85+2*(1,35+5,85)-(6*0,8)-(9*0,9)-1,4

3.486 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 59,90

0,6x3+0,8x4+0,9x5+2,1x2x12

3.487 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 119,80

0,8x2x4+0,6x2x3+0,9x2x5+2,1x4x12

3.488 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 3,00

3,00

3.489 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 4,00

4,00

3.490 61804 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 90x210cm

uni 5,00

5,00

3.491

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 45,78

1,4x2,1x2+0,6x2,1x2x3+0,8x2,1x2x4+0,9x2,1x2x5

3.492 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 12,00

12,00

3.493 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 3,36

0,8*2,1*2

3.494 RV 15.20.0550 EMOP Alizar de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao. m 10,00

0,8x2+2,1x4

3.495 ES 40.05.0650 EMOP
Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm;  exclusive mola hidraulica de 
piso.

uni 1,00

1,00

3.496 ES 40.05.1050 EMOP Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm uni 1,00

1,00

3.497 ES 45.05.0262 EMOP Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 1,68

0,8x2,1

3.498 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 0,80

0,80

3.499 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho e contramarco

m² 5,70

1,9x1x3

3.500 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 5,70

1,9*1*3

3.501 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 24,25
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24,25

3.502 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 10,82

10,82

3.503 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 35,07

10,82+24,25

3.504 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 145,82

42,85+35,07+10,82+2,85x4,85+9,55+23,52+3,17x2+2,85x1,35

3.505 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 17,96

0,07x(0,6x2x3+0,8x2x4+0,9x2x5+2,1x13x4)+0,15x(0,6x3+0,8x4+0,9x5+2,1x2x12)

3.506 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m² 3,85

15,4*0,25

3.507 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 18,00

18,00

3.508 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 7,00

7,00

3.509 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.510 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 2,003.510 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

2,00

3.511 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 14,00

14,00

3.512 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 3,00

3,00

3.513 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 3,00

3,00

3.514 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 3,00

3,00

3.515 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 5,76

0,2x0,6x6+2,1x0,2x2x6

3.516 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 11,60

5,7+1x0,5x3+0,85x1x3+1,85x1

3.517 Rampa

3.518 30101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 1,27

15,9x0,4x0,2

3.519 30201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,64

15,9x0,1x0,4

3.520 40231 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0,16

15,9x0,2x0,05

3.521 50503 IOPES

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 
15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 9cm

m² 9,40

3,02+2,95+1,2x0,4+1,2x0,9+2,4x0,78

3.522 30208 IOPES
Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m³ 8,39

0,64x4,8+1,52x3,5

3.523 130109 IOPES
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm m³ 3,48

0,47x4,8+0,35x3,5

3.524 130217 IOPES

Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 
espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento anti-derrapante, inclusive regularização

m² 9,90

9,90
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3.525 210301 IOPES
Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou 
esmalte

m 16,95

2,4+4,8+3,8+2,5+1,2+2,25

3.526

3.527 ATENDIMENTO CLINICO

3.528
PEQUENAS CIRURGIAS/ATENDIMENTO CLINICO/EXAMES/VESTIARIO/WC/ESTAR 
MEDICO

3.529 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 267,98

(2,9x2+3,85x4+3,3x2+12,35+12,5+10,35+1,85+12,5+3,45+5,45+1,85+1,85x2+1x2+3,12x2+1
,9x2)x3-
(0,8x2,1x2+1,4x1x2+1,15x1+1x2,1+0,8x2,1x2+0,6x2,1+1,55x1+1,6x1+1,6x2,1+0,8x2,1+1,4x
2,1+0,6x2,1+0,8x2,1x2+1x2,1x2+2,4x1+1,4x1+0,75x1-3,5x1+2,4x1x2+1,4x1-
1,3x2,1+0,8x2,1x3)

3.530 10215 IOPES Retirada de esquadrias metalicas m² 6,50

3x1+3,5x1

3.531 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 34,23

(1x3+0,8x10+0,6x3+1,4+1,3)x2,1+0,8x2,1

3.532 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 182,20

1x2x3+0,8x2x10+0,6x2x3+1,4x2+1,3x2+2,1x4x18

3.533 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 151,14

54,23+21,81+7,4+25+20,5+16,25+5,95

3.534 10322 IOPES Retirada de divisória em madeirit, com uma face m² 5,55

1,85x3

3.535 10325 IOPES Demolição de estrutura de madeira para telhado m² 12,36

2,4x5,15

3.536 10256 IOPES Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m² 12,36

3.537 50605 IOPES

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, 
cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 
10cm 

m² 1,68

0,8x2,1

3.538 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 
5 mm(face externa, interna e superior da platibanda)

m² 1,68

0,8x2,1

3.539 120303
IOPES

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 
1:0.5:6, espessura 25 mm

m² 1,68

0,8x2,1

3.540
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 129,00

129,00

3.541 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada de esquadrias m² 14,52

(0,8x0,2x5+2,1x0,2x2x5)+(1x0,2x2x2+1,6x0,2x2+1,4x0,2+2,1x0,2x12+2,1x0,2x2+0,6x0,2x2+
2,1x0,2x2x2)

3.542 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 3,00

3,00

3.543 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 3,00

3,00

3.544 10209 IOPES Demolição de alvenaria(barreira entre o lavatório e circulação) m³ 0,14

1,4x0,5x0,2

3.545 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 178,88

16,25+3,85+14,72+5,95+7,4+5,27+1,85+25+20,5+12,7+11,16+54,23

3.546 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 129,10

2*3,3+2*4,9-1+6*5+2*4,1+2*3,35+2*4,85-(2*1+1,6)+2*(3,35+4,85)-1+2*(3+1,85)-
(2*0,8)+(8,1+1,8+8,1+2+1,8+2+1,8)-(1,8+1,4+1,6+2,8+4*0,8)+2*(3,85+3,3)-1-
0,8+2*(2,9+3,85)-(2*0,8)

3.547 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 89,70

1x3+0,8x10+0,6x3+1,3+2,1x2x18

3.548 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 171,00

1x2x3+0,8x2x10+0,6x2x3+1,3x2+2,1x4x17

3.549

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta  em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões: 140x210cm

uni 1,00

1,00
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3.550 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 3,00

3,00

3.551 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 10,00

10,00

3.552 ES 10.10.0065 (/) EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 3,00

3,00

3.553

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta com visor em madeira de lei com enchimento 
em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e 
fechadura, nas dimensões: 140x210cm(substituindo 1,30x2,10

uni 1,00

1,00

3.554

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta com visor em madeira de lei com enchimento 
em madeira de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e 
fechadura, nas dimensões:160x210cm

uni 1,00

1,00

3.555

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 72,24

1,4x2,1x2+0,6x2,1x2x3+0,8x2,1x2x10+1x2,1x2x3+1,4x2,1x2+1,6x2,1x2

3.556 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 19,00

19,0019,00

3.557 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 3,00

3,00

3.558 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho e contramarco

m² 6,50

3x1+3,5x1

3.559 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 6,50

3x1+3,5x1

3.560 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 53,75

19,14+34,61

3.561 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 53,75

19,14+34,61

3.562 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 475,21

267,98+53,75+11,16+3,75x2+12,7+9,41+5,95+2,57+16,25+3,85+14,72+1,85x2+4,53+5,27+
1,82+8,55+25+20,5

3.563 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 26,29

0,15x(0,8x10+0,6x3+1x3+1,3x1,4+2,1x2x18)+0,07x(0,8x2x10+0,6x2x3+1x2x3+1,3x2+1,4x2+
2,1x4x18)

3.564 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m² 15,08

60,3x0,25

3.565 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 42,00

42,00

3.566 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 19,00

19,00

3.567 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" uni 6,00

6,00

3.568 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 62,00

62,00

3.569 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 3,00

3,00

3.570 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 3,00

3,00

3.571 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 3,00

3,00
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3.572 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 14,52

(0,8x0,2x5+2,1x0,2x2x5)+(1x0,2x2x2+1,6x0,2x2+1,4x0,2+2,1x0,2x12+2,1x0,2x2+0,6x0,2x2+
2,1x0,2x2x2)

3.573 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 32,65

(1,4x4+1,25+1,25+1,15+0,75+3,85+4,75+1,05+2,4*2+3,5+1,7+3)x1

3.574
EXPURGO/DEPOSITOS/REFEITORIO/COZINHA/BANHEIROS/CONSULTAS/ AREA DE 
MANUTENÇÃO

3.575 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 549,93

(2,9x2+3,85x4+3,3x2+12,35+12,5+10,35+1,85+12,5+3,45+5,45+1,85+1,85x2+1x2+3,12x2+1
,9x2)x3x2-
(1,55x1+1,3x2,1+2,4x1+0,8x2,1x5+1x1+0,8x2,1x4+1x2,1+1,1x2,1+1,6x2,1+5,5x1+4,4x1+0,6
x2,1+0,85x0,5+1,1x1+2x1+3,6x1+1,75x1+1,4x2,1+1x2,1x3+0,8x1x3+1x1+1,1*2,1+1,4x2,1+0,
8x2,1+1,4x2,1)

3.576 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 46,83

0,8x2,1x13+1x2,1x6+0,6x2,1x8+1,1x2,1

3.577 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 301,00

1,4*2+0,8*14*2+1*6*2+0,6*8*2+1,1*2+2,1*4*30

3.578
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 190,003.578 custos IOPES
Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 190,00

190,00

3.579 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada de esquadrias m² 21,60

(0,8x0,2+0,2x2,1x2)x8+(0,6x0,2+2,1x0,2x2)x2+(0,8x0,2x2+0,2x2,1x4)x2+(0,6x0,2x2+0,2x2,1
x4)x4

3.580 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 6,00

6,00

3.581 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 4,00

4,00

3.582 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 46,37

25,45+2,82+9,05+9,05

3.583 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 292,88

16,5+16,25+9,92+17,25+1,85+8,75+33,08+22,37+3,53+12,53+18,92+5,87+3,27+5,63+5,63+
28,39+7,1+17,33+4,6+3+26,91+24,2

3.584 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 229,53

4,4+2,9+1,75+1,7+0,9+4,9+1,2-1+(2*4,85+2*6,5)-1,4+(11,7+6+1,2+1,9+1,5+2,5+11,7+1,65)-
(4*0,8+0,6+1+1,1)+2*(1,35+2,85)-0,8+2*14,65+1,2-(6*0,8+1,2+1)+(4*2,6+2*4,3+2*1,5+2*2)-
(2*0,8+0,6)+2*2,8+2*4,3-
2*0,8+4,58+1,9+1,2+1,9+2+1,4+1,3+5,2+0,8+1,8+12,2+12,3+3,4+1,8+5,2+12,25+10,1-
(1,4+1,4+1,6+1,3+5*8+1,4+1)+2*(3,45+2)-0,8+2*(4,3+3,7)-0,8+35,20

3.585 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 144,90

0,8x14+1x6+0,6x8+1,1+2,1x2x29

3.586 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 214,20

0,8x2x14+0,6x2x8+1,1x2+1x2x6+2,1x4x20

3.587

Composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta  em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões: 140x210cm

uni 1,00

1,00

3.588 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 9,00

9,00

3.589 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 14,00

14,00

3.590 ES 10.10.0065 EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 6,00

6,00

3.591 ES 10.10.0065 EMOP
Porta compensada, de (110x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 1,00

1,00
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3.592

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 102,90

1,4x2,1x2+0,8x2,1x2x14+0,6x2,1x2x8+1x2,1x2x6+1,1x2,1x2

3.593 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 31,00

31,00

3.594 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 21,00

21,00

3.595 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 46,37

25,45+2,82+9,05+9,05

3.596 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 55,30

28,39+26,91

3.597 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 101,67

46,37+55,3

3.598 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 941,96

549,93+55,3+7,1+17,33+4,6+3+1,9+3,85+17,25+16,25+16,5+3,85+9,92+33,08+4,85+8,75+
22,37+3,53+12,53+3,27+5,63+5,63+3,27+18,92+5,87+18,92+24,2+13,55+9,55+4,52+12,9+1
1,72+7,4+4,72

3.599 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 43,65

0,15x(1,4+0,8x14+0,6x8+1x6+1,1)+0,15x2,1x2x30+0,07x(1,4x2+0,8x2x14+1x2x6+0,6x2x8+1
,1x2+2,1x4x30),1x2+2,1x4x30)

3.600 190417 IOPES
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 
demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal

m² 13,65

(1,1+1,4+1+2+1)x2,1

3.601 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 71,00

71,00

3.602 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 39,00

39,00

3.603 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

2,00

3.604 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.605 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 77,00

77,00

3.606 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 4,00

4,00

3.607 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 4,00

4,00

3.608 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 6,00

6,00

3.609 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 21,60

(0,8x0,2+0,2x2,1x2)x8+(0,6x0,2+2,1x0,2x2)x2+(0,8x0,2x2+0,2x2,1x4)x2+(0,6x0,2x2+0,2x2,1
x4)x4

3.610 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 37,05

(1,75+3,6+2+1,1+0,95+2,45+1,25+4,1+2,6+1,9+1,35+1,35+4,4+1+0,8*3+2+2)x1+0,85x0,5x2

3.611

3.612 LABORATÓRIO

3.613 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 71,58

(4,9x2+1,85+11,8)x3,5-(0,8x2,1+1x2,1x3+0,6x2,1x2)

3.614 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 27,57

21,13+6,44

3.615 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 12,18
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0,8x2,1x2+0,6x2,1x2+1x2,1x3

3.616 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 70,40

0,8x2x2+1x3x2+0,6x2x2+2,1x4x7

3.617 10215 IOPES Retirada de esquadrias metalicas m² 13,30

(1,75+0,8+2,55+1,1+2,1+2,5+2,5)*1

3.618
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 39,00

39,00

3.619 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada de esquadrias m² 3,82

(1,75+0,8+2,55+1,1+2,1+2,5+2,5)x0,2+(0,8x2+1x3+0,6x2)x0,2

3.620 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 2,00

2,00

3.621 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 2,00

2,00

3.622 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 54,08

7,89+11,73+7,22+6,11+21,13

3.623 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 81,30

11,8+15+10,2+13,5+14,4+16,4-(0,8+3*1+0,8+0,6*2)+5,8

3.624 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 30,20

0,8x1+1x3+0,6x2+2,1x2x6

3.625 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 60,40

0,8x2+0,6x2x2+1x2x3+2,1x4x6

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 

3.626 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 2,00

2,00

3.627 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 1,00

1,00

3.628 ES 10.10.0065 (/) EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 3,00

3,00

3.629

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 24,36

0,8x2,1x2x2+0,6x2,1x2x2+1x2,1x2x3

3.630 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 6,00

6,00

3.631 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 9,00

3x3

3.632 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 5,00

0,8+2,1x2

3.633 RV 15.20.0550 EMOP Alizar de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao. m 10,00

0,8x2+2,1x4

3.634 ES 40.05.0650 EMOP
Ferragens para portas, 1 folha de vidro temperado de 10mm;  exclusive mola hidraulica de 
piso.

uni 1,00

1,00

3.635 ES 40.05.1050 EMOP Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm uni 1,00

1,00

3.636 ES 45.05.0262 EMOP Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 1,68

0,8x2,1

3.637 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 0,80

0,80

3.638 ES 99.99.0350 EMOP Conjunto completo de ferragens para paineis fixos de vidro temperado de 10mm uni 1,00

1,00

3.639
composição de
custos EMOP

Caixilho fixo, de aluminio, para vidro de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 1,68

0,8x2,1

3.640 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho e contramarco

m² 13,30

(1,75+0,8+2,55+1,1+2,1+2,5+2,5)x1

3.641 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 13,30

(1,75+0,8+2,55+1,1+2,1+2,5+2,5)x1
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3.642 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 27,57

21,13+6,44

3.643 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 39,30

27,57+11,73

3.644 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 129,63

71,58+7,89+11,73+1,82+6,44+7,22+1,82+21,13

3.645 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 10,21

0,15x0,8x2+0,6x0,15x2+1x0,15x3+2,1x0,15x2x7+0,07x0,8x2x2+0,07x0,6x2x2+0,07x1x2x3+2
,1x0,07x4x7

3.646 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 12,00

12,00

3.647 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 8,00

8,00

3.648 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 19,00

19,00

3.649 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 2,00

2,00

3.650 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 2,003.650 170304 IOPES Docol
uni 2,00

2,00

3.651 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 2,00

2,00

3.652 170523 IOPES Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol uni 2,00

2,00

3.653 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 3,82

(1,75+0,8+2,55+1,1+2,1+2,5+2,5)x0,2+(0,8x2+1x3+0,6x2)x0,2

3.654 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 13,30

(1,75+0,8+2,55+1,1+2,1+2,5+2,5)x1

3.655 FISIOTERAPIA

3.656 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 136,62

(9,85+5,85+2,5+4+6,35+2,85+4+2,35x2+2,6x2)x3,5-
(0,85x0,5+1,9x1x4+1,35x3,5+1x2,1+0,8x2,1+3,5x1+1,9x1)

3.657 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 5,04

0,8x2,1+0,6x2,1+1x2,1

3.658 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 30,00

0,6x2+0,8x2+1x2+2,1x4x3

3.659 10215 IOPES Retirada de esquadrias metalicas m² 7,30

3,5x1+1,9x1x2

3.660 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 7,30

3,5x1+1,9x1x2

3.661
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 46,00

46,00

3.662 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada de esquadrias m² 0,96

(0,6+2,1x2)x0,2

3.663 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 1,00

1,00

3.664 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 1,00

1,00

3.665 SC 05.05.2500 EMOP Remocao de divisorias de madeira, Eucatex, Duratex ou similar. m² 63,70

(4,95+2,85+5,9+2,4+0,75+1,35)x3,5

3.666 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 90,13

84,02+6,11

3.667 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 49,30
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9,9+39,4-(1+0,6+1,35+0,8)+3,75

3.668 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 25,00

0,6+0,8x3+1+2,1x2x5

3.669 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 30,00

0,6x2+0,8x2+1x2+2,1x4x3

3.670 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 1,00

1,00

3.671 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 3,00

3,00

3.672 ES 10.10.0065 (/) EMOP
Porta compensada, de (100x210)cm, folheada nas 2 faces. Fornecimento e instalacao, 
exclusive fornecimento de ferragens, aduela e alizares. 

uni 1,00

1,00

3.673

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 16,80

0,6x2,1x2+0,8x2,1x2x3+1x2,1x2

3.674 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 5,00

5,00

3.675 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 3,00

3,00

3.676 71703 IOPES
Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. 
puxador com tranca, caixilho e contramarco

m² 7,30

3,5x1+1,9x1x2

3.676.1 80102 IOPES Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 7,30

3,5x1+1,9x1x2

3.677 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 229,33

136,62+90,13+2,58

3.678 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 6,07

0,6x0,15+0,8x0,15x3+1x0,15+2,1x2x0,15x5+0,07x0,6x2+0,07x0,8x2x3+1x0,07x2+2,1x0,07x
4x3

3.679 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 13,00

13,00

3.680 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 3,00

3,00

3.681 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 30,00

30,00

3.682 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 1,00

1,00

3.683 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 1,00

1,00

3.684 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 1,00

1,00

3.685 170523 IOPES Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol uni 1,00

1,00

3.686 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 0,96

(0,6+2,1x2)x0,2

3.687 AL 10.15.0050 EMOP

Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em 
perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, 
Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocacao. 

m² 63,70

(4,95+2,85+5,9+2,4+0,75+1,35)x3,5

3.688 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex(parede de gesso)

m² 127,40

63,7x2

3.689 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 127,40
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63,7x2

3.690 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 14,80

1,9x0,5+3,5x1+1,9x1x5+0,85x0,5x2

3.691 POSTO DE SAUDE

3.692 ÁREA INTERNA

3.693 SALAS ATENDIMENTO CLINICO, NEBULIZAÇÃO, DML E WC DEFICIENTE

3.694 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 130,43

(2,95+1,5+1,25+1,5+2,85x4+2,45+3,5+3,75+2,5+3,91+3,35+1,35+1+1,25+5,15+3,95x2+2,35
)x3,5-(3x1+2,2x1+1,9x1+1,9x1+1,9x1+1,2x2,1+0,8x2,1x5+0,6x2,1+46,20)

3.695 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 17,64

0,8x2,1x6+0,6x2,1x4+1,2x2,1

3.696 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 109,20

0,8x2x6+0,6x2x4+1,2x2+2,1x4x11

3.697
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 51,00

51,00
3.698 10206 IOPES Retirada de azulejos danificados pela retirada de esquadrias m² 6,84

4,00

3.700 10223 IOPES Retirada de lavatório uni 4,00

4,004,00

3.701 SC 05.05.2500 EMOP Remocao de divisorias de madeira, Eucatex, Duratex ou similar. uni 41,48

(6,15+2,8+2,9)x3,5

3.702 02225.8.5.1 PINI Remoção de pintura antiga em massa pva, altura 1,00m m² 46,20

(4,9+2,45+3,5+2,35)x3,5

3.703 10238 IOPES Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m² 32,40

(1,35x4+0,95x2+2,35x2)x2,7

3.704 02220.8.7.3 PINI DEMOLIÇÃO de forro de gesso em placas m² 13,17

2,23+1,82+4,56x2

3.705 10259 IOPES Retirada de rodapé m² 12,00

1,35x4+0,95x2+2,35x2

3.706 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 22,45

13,17+9,28

3.707 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 31,99

31,99

3.708 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 85,14

48,33+9,98+8,71+8,84+9,28

3.709 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 86,87

3,95x2+2,35x2+38,75+2,85x4+2,45x2+3,5x2+2,35x2+3,76x2-(0,6x4+0,8x6+1,2)+8,4

3.710 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 54,60

0,8x6+0,6x4+1,2+2,1x2x11

3.711 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 109,20

0,8x2x6+0,6x2x4+1,2x2+2,1x4x11

3.712 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 4,00

4,00

3.713 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 8,00

8,00

3.714

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 40,32

0,6x2,1x2x8+0,8x2,1x6x2

3.715 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 12,00

12,00

3.716 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 54,44

31,99+22,45
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3.717 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 231,21

130,43+9,98+8,71+1,48+8,71+6,82+31,99+9,28+2,23+1,82+1,8+4,56+4,56+8,84

3.718 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 15,83

0,6x0,15x4+0,8x0,15x6+1,2x0,15+2,1x0,15x2x11+0,07x0,6x2x4+0,8x0,07x2x6+1,2x0,07x2+
2,1x0,07x4x11

3.719 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 18,00

18,00

3.720 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 10,00

10,00

3.721 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 23,00

23,00

3.722 170131 IOPES
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive 
sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira

uni 4,00

4,00

3.723 170304 IOPES
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou 
Docol

uni 4,00

4,00

3.724 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 4,00

4,00

3.725 170523 IOPES Porta toalha de papel em inox Deca, ref. 2076-C, Fabrimar ou Docol uni 4,00

4,004,00

3.726 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 32,40

(1,35x4+0,95x2+2,35x2)x2,7

3.727 AL 10.15.0050 EMOP

Parede interna, de gesso acartonado, constituido por 2 paineis de 12,5mm, estruturado em 
perfilados metalicos de 75mm, com espessura de 100mm e pe direito maximo de 3,50m, 
Lafarge - Gypsum ou similar. Fornecimento e colocacao. 

m² 41,48

(6,15+2,8+2,9)x3,5

3.728 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 82,36

41,18x2

3.729 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 82,36

41,18x2

3.730

composição de 
custos

EMOP

 Barra de apoio reta, com 80cm, em aco inoxidavel AISI 304, tubo de 1 1/4", inclusive fixacao 
com parafuso inoxidavel e buchas plasticas. Fornecimento.( saude mental e enfermaria)

uni 4,00

4,00

3.731 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 14,70

1,9x1x4+1x0,5x3+0,8x0,5+2,2x1+3x1

3.732 RECEPÇÃO, VACINAÇÃO,BANHEIROS, CIRCULAÇÃO

3.733 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 251,63

63,9x3,5+7,11x3,5+10,6x3,5-
(1,4x2,1+0,8x2,1+3,5x1,1+3x1+1,25x1+1,9x1+0,8x2,1x3+0,6x2,1x2+4,43x2,1+1,2x2,1)

3.734 10215 IOPES Retirada de esquadria metalica m² 7,60

1,9x3+1,9x1

3.735 10209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 0,21

4,4x2,1x0,15-(2,75x2,1x0,15+2,07x1x0,15)

3.736 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos ( paredes de foram retiradas as portas ) m² 3,92

0,2x0,6x2+2,1x0,2x2x2+0,8x0,2x2+2,1x0,2x2x2

3.737 10206 IOPES Retirada de revestimento com azulejos em barra de parede m² 10,65

(5+1,25+4,85+3,1)x0,75

3.738 10238 IOPES Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m² 16,34

(5,35+7+4+0,5+3+0,24+0,2+1,5)x0,75

3.739 10214 IOPES Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 12,18

0,8x2,1x4+0,6x2,1x2+1,4x2,1

3.740 10292 IOPES Retirada de alizar de madeira m 70,40
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1,4x2+0,8x2x4+0,6x2x2+2,1x4x7

3.741
composição de 
custos IOPES

Retirada aparelhos de iluminação e força (luminárias, interruptores e tomadas) uni 41,00

41,00

3.742 10223 IOPES Retirada de saboneteira para sabonete liquido uni 2,00

2,00

3.743 170504 IOPES Porta sabonete líquido com parafusos e buchas de fixação uni 2,00

2,00

3.744 SC 30.10.0100 EMOP Polimento de piso de alta resistencia, feito mecanicamente. m² 76,47

64,96+2,45x2,85+3,35x1,35

3.745 SC 30.10.0250 EMOP Polimento manual de rodape em material de alta resistencia. m 74,05

56,9+2,85+2,45x2+1,35x2+3,35x2-(0,6x2+0,8x4+1,4+4,4)+10,20

3.746 60110 IOPES Marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15 x 3 cm de batente m 35,20

3.747 60113 IOPES Alizar de madeira de lei paraju ou equivalente 7 x 1,5 cm m 70,40

1,4x2+0,8x2x4+0,6x2x2+2,1x4x7

3.748 ES10.10.0215 EMOP

Porta compensada, revestida com formica de espessura de 1mm, de (120 x 210)cm, marco 
(15 x 3)cm. Fornecimento e instalacao, exclusive o fornecimento de ferragens. 

uni 1,00

1,00

3.749

composição de 
custos

IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, nas 
dimensões: 140x210cm

uni 1,00

1,00

3.750 61801 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 60x210cm

uni 2,00

2,00

3.751 61803 IOPES

Fornecimento e instalação de folha de porta em madeira de lei com enchimento em madeira 
de 1ª qualidade, esp. 30mm, para pintura, incl. dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 
nas dimensões: 80x210cm

uni 4,00

4,00

3.752

composição de
custos

EMOP

Revestimento em portas compensadas com laminado decorativo de alta pressão tonalidade 
branca e barra de 30cm em laminado decorativo de alta pressão tonalidade cinza brilhante , 

m² 24,36

1,4x2,1x2+0,8x2,1x2x4+0,6x2,1x2x2

3.753 61103 IOPES Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna uni 8,00

8,00

3.754 61112 IOPES Dobradiça de latão cromado de 3 x 2 1/2", incl. Parafusos uni 3,00

3,00

3.755 RV 10.30.0103 EMOP
Forro de gesso removivel,com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de encaixe, presas com 
4 tirantes de arame e rejuntadas. Fornecimento e colocacao

m² 57,22

6,96+10,78+3,54+35,94

3.756 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 57,22

6,96+10,78+3,54+35,94

3.757 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 346,94

251,63+65,07+16,6+4,52+4,56x2

3.758 190303 IOPES
Pintura com verniz, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em madeira, a três 
demãos ( marcos e alizares)

m² 6,51

0,07x1,4x2+0,6x0,07x2x2+0,8x2x0,07x4+0,07x2,1x4x7+0,15x0,6x2+0,8x0,15x4+0,15x1,4x2,
1x0,15x2x7

3.759 180102 IOPES

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, tubular ,cor branca,  completa, c/ reator 
duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada 
fluorescente 40W-127V

uni 15,00

15,00

3.760 180206 IOPES Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" uni 2,00

2,00

3.761 180204 IOPES Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 7,00

7,00

3.762 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.763 180202 IOPES Tomada 2 polos mais terra 20A/250V, com placa 4x2" uni 16,00

16,00
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3.764 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 8,60

4,4+2,1x2

3.765 RV 15.20.0550 EMOP Alizar de granito, boleado, com (10x2)cm. Fornecimento e colocacao. m 17,20

4,4x2+2,1x4

3.766 ES 40.05.0650 EMOP
Ferragens para portas, para 1 folha de vidro temperado de 10mm; só fornecimento, 
exclusive mola hidraulica de piso. (cada porta tem duas folhas)

uni 2,00

2,00

3.767 ES 40.05.1050 EMOP
Mola hidraulica de piso para portas de vidro temperado de 10mm. Fornecimento da peca. uni 1,00

1,00

3.768 ES 45.05.0262 EMOP Vidro laminado, com espessura de 10mm. Fornecimento e instalacao. m² 9,24

4,4x2,1

3.769 130308 IOPES Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 4,40

4,40

3.770 PT 05.30.0150 EMOP
Envernizamento de bate maca  com verniz Copal ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de 
verniz isolante de anilina, e 2 demaos de acabamento.

m² 43,05

43,05

3.771 120220 IOPES
Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco 
ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

m² 26,99

16,34+10,65

3.772 ES 45.25.0050 EMOP

Pelicula de seguranca e controle solar com 15% de transmissao luminosa, 60% de reflexao 
de luz visivel, 12% de transmissao de energia solar, 55% de reflexao de energia solar, 33% 
de absorcao de energia solar, 5% de transmissao de raios ultra violeta e 70% de energia 
total refletida. Fornecimento e instalacao. 

m² 17,39

3.772 ES 45.25.0050 EMOP total refletida. Fornecimento e instalacao. 

4,4x2,1+1x0,5x2+1x1+1,25x1+1,9x1+3x1

3.773 RV 15.15.0040 EMOP

Piso de ladrilho ceramico aparente antiderrapante, Brastec ou similar, (11x22)cm, com 15mm 
de espessura, nas cores vermelho escuro, vermelho mescla, vermelho claro ou palha, 
assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 
1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.

m² 11,03

1,5x7,35

3.774 120231 IOPES

Cerâmica Forma Slim Branco MQ 20 x 20 cm, ref. Eliane ou equiv, juntas a prumo 
empregando argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com junta Plus fina esp 
3mm, cor branca

m² 3,92

0,2x0,6x2+2,1x0,2x2x2+0,8x0,2x2+2,1x0,2x2x2

3.775
composição de 
custos EMOP

Banco articulado para box , inox , 70x40cm ( repouso pediatrico/adulto/saude mental) uni 6,00

3.776 ÁREA EXTERNA

3.777 Serviços de concreto para execução de laje de cobertura

3.778 Fundação

3.779 10213 IOPES
Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para 
reaproveitamento 

m² 5,36

1,4x1,4x2+1,2x1,2

3.780 30101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 8,04

1,4x1,4x1,5x2+1,2x1,2x1,5

3.781 30201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 2,31

5,36-3,05

3.782 40231 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0,27

1,4x1,4x0,05x2+1,2x1,2x0,05

3.783 40206 IOPES
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a 
utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 18,15

quantitativos retirado do projeto estrutural

3.784 40243 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm

kg 183,87

quantitativos retirado do projeto estrutural

3.785 40236 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já 
incluído no custo)

m³ 3,05

quantitativos retirado do projeto estrutural

3.786 Super estrutura

3.787 40304 IOPES

Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em 
conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. 
material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)

m² 93,89

quantitativos retirado do projeto estrutural

3.788 40328 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 
6.3 a 10.0 mm

kg 633,56

603,39x1,05 (quantitativos retirado do projeto estrutural)
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3.789 40332 IOPES
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 
12.5 a 25.0mm

kg 113,56

108,15x1,05 (quantitativos retirado do projeto estrutural)

3.790 40323 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já 
incluído no custo)

m³ 8,60

quantitativos retirado do projeto estrutural

3.791 100202 IOPES Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika m² 102,92

71,49+24,18x0,6+0,7x24,18

3.792 110201 IOPES Forro de gesso acabamento tipo liso m² 71,49

71,49

3.793 190101 IOPES
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 71,49

71,49

3.794 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 90,41

71,49+0,2x2x3,5x3+0,3x3,5x2x3+(7,05+3,15+1,21+2,5+10,15)x0,35

laje + pilares+ face externa das vigas

3.795 151802 IOPES

Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive 
conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)

pt 2,00

1+1

3.796 151809 IOPES

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" 
inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 
und)

pt 1,00

1,001,00

3.797 180205 IOPES Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" uni 1,00

1,00

3.798 180106 IOPES Arandela com lâmpada incandescente de 60W uni 2,00

1+1

3.799 Serviços de reforma em fachadas e pátio externo

3.800 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 1616,25

380,79x5-(4,45+3,5+4,9+0,8+1,1+1+2+1+1,4+0,8+1,4+1,1+1,4+1+0,8x2+4,42)x2,1-
(1,9*18+3,6+1,2*2+1+1,65+1,3+1,2+2,1+1+1+1,5*2+1,85+0,85*2+2,4+1+1+1+2,1+1+2,4+3+
2,65+2,55+1,1+2,1+2,5*2+3,5+2,2+3+1,7+3,5+2,4*2+1,4*3+1,15+0,75+1,4+2,4+4,75+3,85+
1,4+1*5+3+2,6+4,1+1,25+2,45+4,4+1+0,8*3+2*2+2+1,1+0,95+5,5)*1-
(1*5+0,85*4+1,9+1*5+0,8+1,25*2)*0,5-(0,6*2)-
(1,59+1+2,46+3,65+4,38+2,5+10,15+1,5*6)*1,4

3.801 10238 IOPES Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m² 155,83

(9+10,15+2,5)x5,5+(7,35x5)

3.802 10209 IOPES Demolição de platibanda m³ 7,29

(1,59+1+2,46+3,65+4,38+2,5+10,15+1,5x6)x1,4x0,15

3.803 10256 IOPES
Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira(apenas as telhas proximas 
aos rufos, distancia 2,0m)

m² 908,61

(40x2+10x2+36,66x2+4,9+4,5+14,16+32,66x2+11,14x2+4,3+6,2+19,16x2+13,42+3,16x6+6,
7)x2,44

3.804 10210 IOPES
Demolição manual de concreto simples ( rufo em concreto e chapin ou pingadeira de 
concreto)

m³ 14,99

(40x2+10x2+36,66x2+4,9+4,5+14,16+32,66x2+11,14x2+4,3+6,2+19,16x2+13,42+3,16x6+6,
7)x0,1x0,5+407,07x0,05x0,18-7,29

3.805 10201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 25,38

2,5x10,15

3.806 10209 IOPES Demolição de alvenaria de proteção das floreiras m³ 1,11

(2,15x2+2,5x2+2+1+1,8+0,65)x0,5x0,15

3.807 10213 IOPES Retirada de bloco de concreto exstente para execução de floreira e rampa m² 11,81

8,43+3,38

3.808 30101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 0,29

4,88x0,2x0,3

3.809 30201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,20

0,1x4,88x0,2x2

3.810 40231 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0,05

0,05x0,1x4,88x2

3.811 50503 IOPES

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 
15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 9cm

m² 2,44

(0,3+0,2)/2x4,88x2
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3.812 30208 IOPES
Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m³ 0,49

(0,1x4,88)/2x2

3.813 130110 IOPES
Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm para piso de hall de 
entrada e rampa

m² 25,38

2,5x10,15

3.814 130218 IOPES

Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 
espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento polido, inclusive regularização

m² 25,38

2,5x10,15

3.815 RV 15.15.0040 EMOP

Piso de ladrilho ceramico aparente antiderrapante, Brastec ou similar, (11x22)cm, com 15mm 
de espessura, nas cores vermelho escuro, vermelho mescla, vermelho claro ou palha, 
assentes sobre superficie em osso, com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 
1:2:3, rejuntados com cimento branco e corante.

m² 5,86

4,88x1,2

3.816
composição de
custos EMOP

Revestimento com pastilha de porcelana de (4x4)cm, Jatoba de 1a qualidade  ou similar, 
assentes e rejuntadas . Fornecimento e assentamento. 

m² 155,83

(9+10,15+2,5)x5,5+(7,35x5)

3.817
90403 IOPES

Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de 
cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a 
cada 2m, excl. revest.

m 34,73

(1,59+1+2,46+3,65+4,38+2,5+10,15+1,5x6)

120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 

m² 69,463.818 120101 IOPES
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 
5 mm(face externa, interna e superior da platibanda)

m² 69,46

34,73x2

3.819 110302
IOPES

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 
1:0.5:6, espessura 25 mm

m² 69,46

34,73x2

3.820 PJ 25.05.0103 EMOP

Bancos  com 14 reguas de madeira aparelhada, seccao de (5,5 x 3,75)cm e comprimento de 
2m, presas com parafusos de porca nos pes de ferro fundido, estes com 14Kg, barra de 
ferro ao centro do assentamento, inclusive espigao de fixacao, 4 bases de concreto de 
(15x15x30)cm, e pintura na cor a ser indicada.

uni 3,00

1+1+1

3.821 190106 IOPES
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 1309,09

1903,95-(155,83+439,03)

3.822 PT 10.05.0100 EMOP
 Textura acrilica cor branca, acabamento riscado, inclusive preparo da superficie. 
Fornecimento e aplicacao

m² 439,03

380,79x1-( 7,35x1+9x1+10,15x1+2,5x1)+( 3x2+3,65x2+1,5x2+1,22+2,22+2,07)x4

3.823 120216 IOPES

Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" para separacao de 
revestimentos variados, sobre paredes externas ou internas. Fornecimento e colocação. 

m 329,98

380,79-(7,35+3+3,65+1,5+3+3,65+1,5+9+10,15+2,5+1,22+2,22+2,07)

3.824 SC 35.15.0150 EMOP
Limpeza superficie de concreto com jato de agua pressurizada ou ar, em condicoes que 
permitam um rendimento medio de 5m2/h.(CALÇADAS)

m² 153,23

(20,3+13,36+1,41+5,17+6,5+0,65+5,35+0,8+3,6+0,88+8,9+3,65+4,32+4,5+10,15+43,25+1,5
+1,5+10,15+20,5x4+15,15+12,3)x0,6

3.825 90302 IOPES Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm m 372,38

(40x2+10x2+36,66x2+4,9+4,5+14,16+32,66x2+11,14x2+4,3+6,2+19,16x2+13,42+3,16x6+6,
7)

3.826 90506 IOPES Recolocação de telhas de fibrocimento m² 545,17

908,61x60% ( porcetagem considerada de aproveitamento na retirada das telhas)

3.827 90203 IOPES
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e 
acessórios de fixação

m² 363,44

908,61x40%(porcetagem considerada de perda das telhas)

3.828 RV 10.25.0051 EMOP

Chapim ou espelho de marmore branco com (3x12 a 18)cm, com 2 polimentos, assentes 
com argamassa de cimento, saibro e areia no traco 1:2:2 e nata de cimento. (PINGADEIRA)

m 407,07

 

3.830 DIVERSOS

3.831
Área interna acesso ao fosso de iluminação e ventilação do setor de Serviços - Área 
interna do fosso da varanda no Pronto Socorro

3.832 10201 IOPES Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m² 41,79

29,97+6,95x1,7
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3.833 200202 IOPES
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 13,60

4,55x2+2,25x2

3.834 030206 IOPES
Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m³ 4,73

15,75x0,15+6,95x1,7x0,2

3.835 130217 IOPES

Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 
espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento anti-derrapante, inclusive regularização

m² 27,57

15,75+6,95x1,7

3.836 130302 IOPES
Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade 
comprovada, altura de 7 cm e espessura de 10 mm

m 44,70

6,95x2+1,7x2+27,4

3.837 140711 IOPES
Ponto para ralo sifonado tipo abacaxi, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ 
inox ( fosso varanda ligar nas caixas existentes)

pt 2,00

1+1

3.838 10238 IOPES Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m² 43,00

27,4x1+6,95x1x2+1,7x1

3.839 120220 IOPES
Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco 
ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante

m² 43,00

27,4x1+6,95x1x2+1,7x1

3.840 10246 IOPES
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m² 210,70

27,4x4,9+1,7x4,9+6,95x2x4,9

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
3.841 190106 IOPES

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 210,70

27,4x4,9+1,7x4,9+6,95x2x4,9

3.842 Rampa setor Serviço

3.843 30101 IOPES Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 3,00

0,3x4x2+0,3x1x2

3.844 30201 IOPES Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 0,64

15,9x0,1x0,4

3.845 40231 IOPES
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 
250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

m³ 0,06

3.846 50503 IOPES

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 
15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da 
parede s/ revest. 9cm

m² 5,45

0,55x1x2+0,4x1+1x0,55x2+(0,55+0,4)/2x3x2

3.847 30208 IOPES
Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e 
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m³ 1,23

0,4x1x1+(0,4+0,15)/2x3

3.848 130109 IOPES
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm m² 4,00

1x1+1x3

3.849 130217 IOPES

Piso de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, 
espessura de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com 
acabamento anti-derrapante, inclusive regularização

m² 4,00

1x1+1x3

3.850 REDE DE LÓGICA/CABEAMENTO/CFTV

3.851 142202 IOPES
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 
2"

m 400,00

3.852 160805 IOPES
Ponto para rede lógica em caixa de pvc amarela 4x2", com conector RJ-45 fêmea e caixa 
4x4" PVC amarela

PT
5,00

3.853 160807 IOPES Conector RJ 45 macho Pç 5,00

3.854 160808 IOPES Cabo par trançado CAT 5 m 2000,00

3.855

3.856 GUICHE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO

3.857 10209 IOPES Demolição de alvenaria m³ 0,17

1,15x1x0,15

3.858 10215 IOPES Retirada de perfil metalico e vidro m² 0,72

1,2x0,6

3.859 RV 15.20.0600 EMOP
Marco de granito com (15x3)cm, assente com recobrimento de nata de cimento sobre 
argamassa de cimento e areia, no traco 1:2. 

m 4,55

2,35+1,1+1,1

obs: Não possui projeto de rede de lógica, quantitativos estimados



ITEM CODIGO REFERENCIAL DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU -ES

                         PROJETO: REFORMA DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE 
MEMORIA DE CALCULO                                 

 Referencial de preços IOPES nov/2013 - BDI 28%     - EMOP/RJ  nov/2013  BDI 28%     

ELABORADA POR : ARQUITETA ANDRESSA RODRIGUES 

3.860 170220 IOPES Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 0,82

2,35x0,352,35x0,35

3.861 ES 10.99.0150 EMOP
Caixilho fixo em madeira aparelhada , modulada, com 3cm de espessura, para aplicação de 
vidro, fornecimento e instalação , inclusive verniz

m² 1,88

3.862 2,35x0,8

3.863 ES 45.05.0309 EMOP Vidro liso, incolor, com espessura de 6mm. Fornecimento e instalacao. 1,88

2,35x0,8

SPDA

160303 IOPES
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de 
concreto 30 x 30 cm

uni 28,00

160309 IOPES

Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-
024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica 
ou equivalente

uni 70,00

160305 IOPES
Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de 
fixação, conforme projeto

m 644,40

160317 IOPES
Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente uni 381,00

3.864 200401 IOPES Limpeza geral da obra m² 1736,43

área retirada de projeto arquitetonico existente

obs: Não possui projeto de spda, quantitativos estimados


