
QTD UND DESCRIÇÃO VALOR UNIT R$ VALOR TOTAL

345 M2

VIDRO TEMPERADO   E LAMINADO  - (instalado)  vidro temperado e laminado 
incluindo todas as ferragens em alumínio prevê todos os insumos para instalação,      

sendo a parte de guarda copo laminado os vidros devem ser seguidos de acordo com   
NBR 14.718 e NBR 7199,                                                                                                   

   Janela 4 folhas8mm3,00 x 1,20 
   Porta mão Amiga10mm5,30 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm8,10 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm9,10 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm8.45 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm8,45 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm7,10 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm8,80 x 2,60
   Porta mão Amiga10mm8,80 x 2,60

  guarda corpo (laminado) com janela  4 folhas        10,35 x 2,60
   guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas6,30 X ,260

   guarda corpo (laminado) janela 4 folhas8,10 X 2,60
   guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas9,10 X 2,60
   guarda corpo (laminado)com janela de 4 folhas8,45 X 2,60

   guarda corpo (laminado)com janela 4 folhas8,45 X 2,60
   guarda corpo (laminado) com janela 4 folhas          8,80 X 2,60                        

 guarda corpo (laminado)com janela 4 folhas8,80 X 2,60

R$ 500,00 R$ 172.500,00

118 M2 CERAMICA PAREDE (instalado)  Revestimento Esmaltado Acetinado Borda Reta 
HD max  35x70cm, aplicação parede  da cozinha com argamassa AC22 e  junte R$ 180,00 R$ 21.240,00

400 M/L
TUBO REDONDO ALUMINIO (instalado) TUBO "3 x 1,50MM 
elemento arquitetonico da fachada,  pintado de acordo  de acorto com 
projeto Arquitetonico 

R$ 99,60 R$ 39.840,00

180 M/L

ELEVAÇÃO FACHADA:62X50X62 Detalhe em placa cimentica 10 mm com perfil 
de aço galvanizado de 70mm com fita massa plastica, cimentícia de 6mm  NTF 

composta por cimento, fibras celulósicas e demais agregados, especifica para fachadas, 
com estrutura de perfil de aço galvanizado, guias e montantes de 48mm Hidrofugada  6 

mm  material com fibras celulósicas e demais agregados, áreas externas.  e todos 
insumos necessario para instação, de acordo com PROJETO ARQUITETONICO E DE 

INTERIORES

R$ 300,00 R$ 54.000,00

180 M2
 KIT DE REDE/TELA DE PROTEÇÃO: instalado   incolor, 100% poliéster, malha 
60mm, capacidade de carga 350kg, acompanha corda 4mm e gancho,   instalação  de 
acordo com a NBR16046

R$ 62,00 R$ 11.160,00

115 m2
PAREDE  DE ALVENARIA: (com material)  fechamento de parede alvenaria 
incluindo assentamento de tijolos medidas 29x19x9  reboco  abertura e fechamento  da 
infra da parte hidraulica  e eletrica das paredes a ser construida deverá ser seguido 
conformo PROJETO ARQUITETONICO HIDRAULICO E ELETRICO.

R$ 950,00 R$ 109.250,00

1 UN
MÃO DE OBRA HIDROSANITÁRIO : primeiro e segundo pavimento  instalação 
do hidrosanitário banheiros e cozinha, salas de aula, parte inferior e superior,   de 
acordo PROJETO ARQUITETONICO E DE INTERIORES.

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

ESTRUTURAL: execução de projeto estrutural, em estrutura pré-moldada, 
conforme projeto estrutural

R$ 600.000,00

R$ 1.109.190,00

MEMORIAL DESCRITIVO  JACINTA 

580 M2

FORRO REMOVIVEL COM PLACA MODULAR DE PVC (instalado)
 Aparência: Liso Largura:618 mm Espessura:

 8 mm Comprimento:1245 mm Tipo de Encaixe:
 Perfil “L” galvanizado no arremate junto à parede e perfil “T” invertido galvanizado 
para sustentação. com isolamento térmico acústico parcial, é imune a cupins, fungos e 

corrosão, com estrutura em Perfis do Tipo T invertidos, suspensos por tirantes e 
pendurais reguláveis, Longarina, Cantoneira e travessa, Composição: aço galvanizado, 
Cor eletrostática branca, aplicação estruturação horizontal de forros, removíveis, face 
aparente do perfil 24 mm, resistente a torção e alinhamento preciso, prever todos os 

insumos necessários para a instalação, prevendo módulos sendo suas dimensões 
compatíveis com forros modulares de 618 x 618 mm

R$ 140,00 R$ 81.200,00


