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2,5 mm² Azul

pré-isolado 
4,0 mm² Verm

pré-isolado 
4,0 mm² Azul

pré-isolado 
6,0 mm² Verm

pré-isolado 
6,0 mm² Azul

pré-isolado 
m² Azul 

pré-isolado 
m² Verde 

pré-isolado 
m² Azul 

pré-isolado 
m² Verde 

pré-isolado 
m² Azul 

pré-isolado 
m² Verde 

rcador) Alfan
cabo 2,5 mm

rcador) Alfan
cabo 4,0 mm
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Isolação 75

Isolação 75

Isolação 75

Isolação 75

Isolação 75

Isolação 75

Agulha(Pino
melho 

Agulha(Pino
l 

Agulha(Pino
melho 

Agulha(Pino
l 

Agulha(Pino
melho 

Agulha(Pino
l 

Garfo par

Garfo par

Garfo par

Garfo par

Garfo par

Garfo par

numér n.º D
² 

numér n.º D
² 

DO DA BAH
EDUCAÇÃO
UDOESTE D
E 004/2017 

017-fls. 31 - 

50 m 80

50 m 80

50 m 30

50 m 30

50 m 30

50 m 30

o) pç 10

o) 
pç 10

o) pç 10

o) pç 10

o) pç 10

o) pç 10

ra pç 10

ra pç 10

ra pç 10

ra pç 10

ra pç 10

ra pç 10

De 
pç 50

De 
pç 50

AHIA 
ÃO 

DA BAHIA

sem

00,00  

00,00  

00,00  1

00,00  1

00,00  1

00,00  1

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

A - UESB 

m bdi com B

2,54 3

2,54 3

0,09 12

0,09 12

0,09 12

0,09 12

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,85 1

0,51 0

0,51 0

BDI 

3,18 2.540

3,18 2.540

2,61 3.783

2,61 3.783

2,61 3.783

2,61 3.783

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

,06 106

0,64 318

0,64 318

0,00 

0,00 

3,75 

3,75 

3,75 

3,75 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

6,25 

8,75 

8,75 



ITE

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

EM CÓDIG

48 MERCA

49 MERCA

50 MERCA

51 MERCA

52 MERCA

53 MERCA

54 MERCA

55 MERCA

56 MERCA

57 MERCA

58 MERCA

59 MERCA

60 MERCA

61 MERCA

62 MERCA

63 MERCA

64 MERCA

65 MERCA

UNIVER

GO FONTE 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

GO
S

ERSIDADE 

DESCRIÇÃ

Anilha (mar
"O" à "9" - c

Alicate Pren
a 10 mm p
1,5 a 10 mm

Fita isolante

Fita isolante

Fita isolante

Fita isolante

Fita autofus

Passa fio (G

Cabo cobre
x 70 mm
5,_Isolação 
Instalação s

conector p
mm² 

Terminal de
70 mm² 

Conector S
mm² 

Eletroduto 
mm) côr pre
3 metros . 

Curvas PVC

Luvas PVC 
) 

HASTE COO
Grampo de
parafusos_ 
acessórios d

Cabo cobre
aterramento

OVERNO D
SECRETA

E ESTADUA
CARTA C

Carta Con

ÃO DOS SER

rcador) Alfan
cabo 6,0 mm

nsa Terminal
para prensar
m² 

e côr vermelh

e côr azul-20

e côr verde-2

e côr preta-2

são de 20 me

Guia) de 20 m

e flexível unip
² - côr p
0,6/1kV _Fo

subterrânea. 

erfurante pa

e pressão p

Split Bolt pa

PVC-diâme
eta de encaix

C- diâmetro 3

- diâmetro d

OPERWED 5/8
e aterram d

bronze f
de aço galva

e Nu de 5
o 
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RVIÇOS 

numér n.º D
² 

l Manual - 1,
r terminais d

ha-20 metros

0 metros 

20 metros 

0 metros 

etros 

metros 

polar, cabo : 
reta _class

ornecimento 
 

ara cabo 7

para cabo d

ara cabo 7

tro 3" ( 7
xe - peça com

3" ( 75 mm)  

de 3" ( 75mm

8 x 2,40 m  
duplo com 
fundido com
anizado  

50 mm² par

DO DA BAH
EDUCAÇÃO
UDOESTE D
E 004/2017 

017-fls. 32 - 

Unid. Qu

De 
pç 50

,5 
de 

 
1

s pç 10

pç 10

pç 10

pç 10

pç 5

pç 4

1 
se 
e 

m 15

70 
pç 12

de 
pç 6

70 
pç 6

75 
m pç 20

pç 6

m 
pç 20

pç 6

2 
m pç 8

ra m 30

AHIA 
ÃO 

DA BAHIA

uant.  
P

Unit.
sem

00,00  

,00  30

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

5,00  1

4,00  1

50,00  3

2,00  1

6,00  1

6,00  

0,00  1

6,00  

0,00  

6,00  3

8,00  

0,00  1

A - UESB 

Preço 
(R$) 

m bdi 
Unit.(R
com B

0,51 0

05,80 382

5,61 7

5,61 7

5,61 7

5,61 7

2,32 15

9,80 24

35,01 43

4,32 17

0,78 13

8,91 11

9,91 24

4,62 5

4,29 5

30,93 38

4,73 5

9,99 24

Pr. 
R$) 
BDI 

VAL
(

0,64 318

2,25 382

7,01 70

7,01 70

7,01 70

7,01 70

5,40 77

4,75 99

3,76 6.564

7,90 214

3,48 80

,14 66

4,89 497

5,78 34

5,36 107

8,66 231

5,91 47

4,99 749

LOR 
R$) 

8,75 

2,25 

0,13 

0,13 

0,13 

0,13 

7,00 

9,00 

4,38 

4,80 

0,85 

6,83 

7,75 

4,65 

7,25 

,98 

7,30 

9,63 



ITE

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

EM CÓDIG

66 MERCA

67 MERCA

68 MERCA

69 MERCA

70 MERCA

71 MERCA

72 MERCA

73 MERCA

74 MERCA

75 MERCA

76 MERCA

77 MERCA

78 MERCA

79 MERCA

80 MERCA

81 MERCA

UNIVER

GO FONTE 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

GO
S

ERSIDADE 

DESCRIÇÃ

Luminária 
fluorescente
em perfilad
chapa de aç

Lâmpadas f
220V -
SêloProcel/

Reator AFP
lâmpadas 
SêloProcel/

Arandelas T
15 W - 220V

Condulete e
bolsa lisa p
Para ser us
ligar lâmpad

Condulete e
bolsa lisa p
Para ser us
ligar lâmpad

Interruptore
para condul

Interruptore
, para condu

Interruptore
para condul

Eletroduto c
de 3/4" _A
encaixe, pe

Curvas PV
encaixe - cô

Eletroduto 
mm) com 
com 3 metro

Curvas com
1" ( 25 mm)

Luvas PVC 
) 

Arruela de a

Bucha de al

OVERNO D
SECRETA

E ESTADUA
CARTA C

Carta Con

ÃO DOS SER

para lâm
e de fixação
dos de ( 38
ço fosfatizad

fluorescente 
 luz 
Inmetro. 

P , maior que
T5 ( 2 x
Inmetro. 

Tartarugas 
V 

em PVC ,tipo
para encaixe
sado com in
das fluoresce

em PVC ,tipo
para encaixe
sado com in
das fluoresce

s de 1 seção
lete de 2 x 4"

s de 2 seçõ
ulete de 2 x 4

s de 3 seçõ
lete de 2 x 4"

com luva PV
Anti chama 
ça com 3 me

VC- diâmet
ôr preta 

PVC-diâme
rosca - côr
os. 

m rosca de P
)  

- diâmetro d

alumínio com

lumínio com 
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RVIÇOS 

mpadas T5
 por gancho

8 x 38 ) cm
a 

T5 de 28 W
do dia

 95% - para 
x 28 ) W

com FLC d

o "E" de 3/4"
e - côr cinza
nterruptores 
entes 

o "C" de 3/4"
e - côr cinza
nterruptores 
entes 

o -10A/250V
" 

ões-10A/250
4" 

es-10A/250V
" 

VC- diâmetr
cor cinza d
etros 

tro 3/4" d

tro 1" ( 2
r preta, peç

PVC- diâmetr

de 1" ( 25mm

m rosca de 1"

rosca de 1' 

DO DA BAH
EDUCAÇÃO
UDOESTE D
E 004/2017 

017-fls. 33 - 

Unid. Qu

5- 
os 
m, 

pç 50

W- 
a. pç 10

2 
W. pç 50

de 
pç 15

 - 
a, 
- 

pç 2

" - 
a. 
- 

pç 25

V , pç 12

V pç 15

V, pç 12

ro 
de pç 50

de 
pç 50

25 
ça pç 16

ro 
pç 10

m 
pç 10

" pç 10

pç 10

AHIA 
ÃO 

DA BAHIA

uant.  
P

Unit.
sem

0,00  8

00,00  1

0,00  2

5,00  1

25,00 

5,00  

2,00  

5,00  

2,00  1

0,00  

0,00  

65,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

A - UESB 

Preço 
(R$) 

m bdi 
Unit.(R
com B

86,57 108

0,67 13

28,08 35

4,08 17

7,43 9

7,43 9

4,32 5

7,39 9

0,83 13

7,48 9

2,78 3

8,63 10

3,43 4

2,02 2

0,68 0

0,68 0

Pr. 
R$) 
BDI 

VAL
(

8,21 5.410

3,34 1.333

5,10 1.755

7,60 264

9,29 232

9,29 232

5,40 64

9,24 138

3,54 162

9,35 467

3,48 173

0,79 1.779

4,29 428

2,53 252

0,85 85

0,85 85

LOR 
R$) 

0,63 

3,75 

5,00 

4,00 

2,19 

2,19 

4,80 

8,56 

2,45 

7,50 

3,75 

9,94 

8,75 

2,50 

5,00 

5,00 



ITE

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.1

EM CÓDIG

82 MERCA

83 MERCA

84 MERCA

85 MERCA

86 MERCA

87 MERCA

88 MERCA

89 MERCA

90 MERCA

91 MERCA

92 MERCA

93 MERCA

94 MERCA

95 MERCA

96 MERCA

97 MERCA

98 MERCA

99 MERCA

100 MERCA

UNIVER

GO FONTE 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

GO
S

ERSIDADE 

DESCRIÇÃ

Parafuso au
para bucha 

Bucha Fisch

Abraçadeira
- aço inox 

Abraçadeira
3/4" - aço in

Abraçadeira
1.1/2" - aço 

Eletroduto P
rosca - cô
metros 

Curvas com
1.1/2" 

Luvas PVC 

Arruela de 
1.1/2" 

Bucha de 
1.1/2' 

Eletroduto 
mm) com 
preta, peça 

Perfilado - (
m perfurado

Vergalhão 
compriment

Rosca 1/4" 

Arruela de
vergalhão 

Parafuso 
travante de 

Suporte lon

Suporte lon

Cantoneira 
teto. 

OVERNO D
SECRETA

E ESTADUA
CARTA C

Carta Con

ÃO DOS SER

uto atarraxan
S8 

her S8  

a tipo D com

a tipo D co
nox 

a tipo D co
inox 

PVC-diâmetr
ôr preta, pe

m rosca de P

- diâmetro d

alumínio co

alumínio co

PVC-diâme
rosca de e
com 3 metro

(38 x 38 ) mm
o com aba  

1/4" - 6 
to 

para vergalh

e pressão 

cabeça le
1/4" 

go para perf

go para lumi

ZZ para fixa
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RVIÇOS 

nte 2,5 x 30 m

m cunha de 1

om cunha d

om cunha d

ro 1.1/2" com
eça copm 

PVC- diâmetr

de 1.1/2" 

om rosca d

om rosca d

tro 2" ( 5
encaixe - cô
os  

m - peça de 

metros d

hão 

1/4" par

entilha aut

filado 

inária 

ar perfilado n

DO DA BAH
EDUCAÇÃO
UDOESTE D
E 004/2017 

017-fls. 34 - 

Unid. Qu

m 
pç 1.00

pç 1.00

1" 
pç 30

de 
pç 10

de 
pç 10

m 
3 pç 10

ro 
pç 50

pç 10

de 
pç 10

de 
pç 10

50 
ôr pç 10

6 pç 5

de pç 50

pç 10

ra pç 10

to pç 10

pç 10

pç 10

no 
pç 10

AHIA 
ÃO 

DA BAHIA

uant.  
P

Unit.
sem

00,00 

00,00 

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  1

0,00  

00,00  

00,00  

00,00  

0,00  1

50,00 3

0,00  2

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  

00,00  1

A - UESB 

Preço 
(R$) 

m bdi 
Unit.(R
com B

0,65 0

0,22 0

1,23 1

1,16 1

1,32 1

0,67 13

3,94 4

2,48 3

0,79 0

0,79 0

2,87 16

35,34 44

24,35 30

1,34 1

0,75 0

2,67 3

4,90 6

4,90 6

2,18 15

Pr. 
R$) 
BDI 

VAL
(

0,81 812

0,28 275

,54 461

,45 145

,65 165

3,34 1.333

4,93 246

3,10 310

0,99 98

0,99 98

6,09 160

4,18 2.208

0,44 1.521

,68 167

0,94 93

3,34 333

6,13 612

6,13 612

5,23 1.522

LOR 
R$) 

2,50 

5,00 

,25 

5,00 

5,00 

3,75 

6,25 

0,00 

8,75 

8,75 

0,88 

8,75 

,88 

7,50 

3,75 

3,75 

2,50 

2,50 

2,50 



ITE

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

EM CÓDIG

101 MERCA

102 MERCA

103 MERCA

104 MERCA

105 MERCA

106 MERCA

107 MERCA

108 MERCA

109 MERCA

110 MERCA

111 MERCA

112 MERCA

113 MERCA

UNIVER

GO FONTE 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

DO CP 

GO
S

ERSIDADE 

DESCRIÇÃ

Saída ho
perfilado pe

Emenda int
38) mm - tip

Emenda int
38) mm - tip

Junção in
perfilado (38

Caixa deriv
(38x 38) mm

Eletrocalha
com virola
300 mm x a
936711CV,p
comprimen

Flange pa
parede. 

Caixa Sro
_CEMAR (2
cinza 

Caixa Sobre
145x180x87

Módulo com
4 tomadas 1

Módulo com
4 tomadas 2
2P+T - dista

Módulo ceg
de 20A/250
laboratório 

Fornecimen
Autotraform
com neutro
KVA , com
saída rev
conexões in
latão, gabin
prensa ca
bancadas 
eletrotécnic
tomadas de
F+N+T). 

CUSTO TO

OVERNO D
SECRETA

E ESTADUA
CARTA C

Carta Con

ÃO DOS SER

orizontal pa
erfilado 38 x 3

terna para p
po " X " 

terna para p
po " T " 

nterna hori
8 x 38) mm 

ação " X " p
m 

a perfurada 
a prégalvan
altura = 50 m
peça com 
nto. 

ra fixar ele

brepor -CB
240 x 190 x 9

epor - Table
7) mm - côr c

mpleto ( Plac
10A/250V ) 

mpleto ( Plac
20A/250V ) 
anciadas 

go - 4 x 4" p
0 V nas b

nto e ins
madoresTriifá
o acessível-
m tensão d
versível de
nternas com 
nete com p
abos, inst

do labo
a para a

e 220V trifás

TAL COM B
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RVIÇOS 

ara acopla
38 mm  

erfilado (38 

erfilado (38 

izontal par

para perfilad

tipo "U" lev
niz, largura
mm - Códig

3 metro

etrocalha n

BOX - PV
90 ) mm - co

epast PVC - 
cinza 

ca+ suporte 

ca+ suporte 
com tomada

para tomada
bancadas d

stalação d
sicos a seco
- potência 

de entrada 
e 380/220V

parafusos d
assagem po
talados na
oratório d
alimentar a
icas e 110V

BDI INCLUSO

DO DA BAH
EDUCAÇÃO
UDOESTE D
E 004/2017 

017-fls. 35 - 

Unid. Qu

ar 
pç 60

x 
pç 40

x 
pç 30

ra 
pç 50

do 
pç 30

ve 
a= 
go 
os 

pç 10

na pç 12

C 
or pç 10

( pç 15

+ pç 10

+ 
as pç 60

as 
do pç 25

de 
o, 
3 
e 

V, 
de 
or 
as 
de 
as 
 ( 

un 

O 

AHIA 
ÃO 

DA BAHIA

uant.  
P

Unit.
sem

0,00  

0,00  1

0,00  1

0,00  

0,00  

0,00  5

2,00  1

00,00  3

50,00  3

00,00 2

0,00  3

5,00  1

5,00 3.11

A - UESB 

Preço 
(R$) 

m bdi 
Unit.(R
com B

9,66 12

0,09 12

0,09 12

5,80 7

8,58 10

57,18 71

6,03 20

36,12 45

31,13 38

28,27 35

30,25 37

4,52 18

3,50 3.891

Pr. 
R$) 
BDI 

VAL
(

2,08 724

2,61 504

2,61 378

7,25 362

0,73 321

,48 714

0,04 240

5,15 4.515

8,91 5.836

5,34 3.533

7,81 2.268

8,15 453

,88 19.459

116.156

LOR 
R$) 

4,50 

4,50 

8,38 

2,50 

,75 

4,75 

0,45 

5,00 

6,88 

3,75 

8,75 

3,75 

9,38 

6,74



 
 
 
 
Eu,
com
e q
(qu
alte
 
Dec
obr
dos
 
 
___
(Cid
 
 
 
 

, __________
mpromisso de 
que me comp
uatro) visitas 
ernados, de ac

claro ainda po
ra para presta
s serviços sob

___________,
dade)            

UNIVER

__, engenhei
trabalho prof

prometo a inte
técnicas men
cordo com a n

ossuir disponib
ar esclarecime
 minha orienta

, ____/___/20
  (data) 

GO
S

ERSIDADE 

(Assina

iro civil/arqui
fissional, que a
egrar o quadr
nsais na obra 
necessidade e 

bilidade para, 
entos, emitir la
ação e respon

017. 

___

OVERNO D
SECRETA

E ESTADUA
CARTA C

Carta Con

A

TERMO D
ada pelo re

iteto, CREA 
assumirei toda
ro de pessoal 
objeto da lic
a conveniênc

se acionado 
audos e partic
nsabilidade. 

____________
N

CREA nº
(Car
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ANEXO VII
 

DE COMPR
esponsável

 
Modalida
Carta Co

nº_____/CAU
a a responsab

da empresa 
citação, Carta 
cia do órgão co

pelo corpo té
cipar de reuniõ

____________
Nome complet
º_____/CAU n
rimbo e assina

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO DA BAH
EDUCAÇÃO
UDOESTE D
E 004/2017 

017-fls. 36 - 

II 

ROMISSO 
l técnico da

de de Licitaçã
onvite 

U nº______, 
bilidade técnica

contratada (n
Convite nº _

ontratante.  

cnico da Adm
ões técnicas e

____________
to 
nº______ 
atura) 

AHIA 
ÃO 

DA BAHIA

a obra) 

o Núm
004

declaro med
a pela obra e e
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