
Obra: Pinturas das Escolas Municipais

Município: Cotiporã/RS

Data: Novembro/2018

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. %

1 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER

1.1

Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em parede interna, mínimo duas demãos, inclusive 

preparação, limpeza, lixamento e eventuais correções de áreas danificadas com argamassa, resina 

ou massa corrida.

26.243,55R$         29,03% 70 30

1.2 Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em teto, duas demãos. 5.932,85R$           6,56% 70 30

1.3 Substituição de reboco danificado por infiltração por reboco novo com argamassa impermeável, 

inclusive preparação da superfície para nova pintura (conforme memorial descritivo)

997,50R$              1,10% 50 50

1.4

Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em parede externa (até 9,00m de altura) e pilares e 

mourões, mínimo duas demãos, inclusive preparação, limpeza, lixamento e eventuais correções de 

áreas danificadas com argamassa, resina ou massa acrílica.

7.131,60R$           7,89% 100

1.5 Lavagem, lixamento e pintura esmalte em  madeira, duas demãos (beiral e tubos de queda) 2.502,40R$           2,77% 100

1.6
Lavagem, lixamento e pintura esmalte em  metal, duas demãos (todas as janelas da edificação e 

portas com acesso à área externa)
7.700,70R$           8,52% 30 70

1.7
Lavagem, lixamento e pintura esmalte em  metal, duas demãos em corrimãos e guarda-corpos 

(internos e externos)
1.066,80R$           1,18% 100

1.8 Lavagem, lixamento e pintura esmaltada (2 demãos) sobre superfície metálica (gradil, portões e 

lixeira), incluso 1 demão de fundo anticorrosivo com utilização de revolver (ar-comprimido)
3.066,75R$           3,39% 50 50

1.9
Limpeza, lixamento e pintura esmalte, duas demãos, sobre perfis metálicos, inclusive fundo 

anticorrosivo a base de óxido de ferro, uma demão (estrutura dos toldos e parada de ônibus)
3.031,50R$           3,35% 50 50

2 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR E CARINHO

2.1

Pintura com tinta acrílica de 1ª qualidade em parede e todos os muros externos (1 pavimento) 

mínimo duas demãos, inclusive preparação, limpeza, lixamento e eventuais correções de áreas 

danificadas com argamassa, resina ou massa acrílica.

5.511,80R$           6,10% 100

2.2
Limpeza e pintura em verniz sintético sobre todo o beiral e nas fachadas com desenhos, duas 

demãos
1.587,10R$           1,76% 100

2.3

Limpeza, lixamento e pintura esmalte, duas demãos, sobre perfis metálicos, inclusive fundo 

anticorrosivo a base de óxido de ferro, uma demão (perfis metálicos do ginásio e da estrutura dos 

toldos, conforme memorial)

3.948,75R$           4,37% 50 50

2.4 Limpeza, lixamento e pintura esmalte, duas demãos, das calhas 2.356,40R$           2,61% 100

2.5
Limpeza, lixamento e pintura esmalte sobre metal e madeira (pintura dos brinquedos do parquinho, 

conforme memorial), diversas cores.
1.925,00R$           2,13% 100

2.6
Lavagem, lixamento e pintura esmaltada (2 demãos) sobre superfície metálica (tela Otis e portões), 

incluso 1 demão de fundo anticorrosivo, com utilização de revolver (ar-comprimido)
2.308,40R$           2,55% 100

2.7
Pintura sobre telhado cerâmico, três demãos, sobre telhado cerâmico, inclusive lavagem do telhado.

15.093,00R$         16,70% 30 40 30

R$90.404,10 100% 33.976,27R$   33.976,27R$   28.225,29R$   62.201,55R$   15.110,48R$    77.312,03R$   13.092,08R$    90.404,10R$    
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