
CLIENTE: ORÇ Nº COTAÇÃO

END.: R. Manoel Pereira Pinto, 300 - Vila Rica, Aracruz/ES

CONTATO: Patricia Santos TEL: (27) 99975-3969

VENDEDOR: DATA: 26/06/19

E-MAIL

Item Serviço Quant. Unid
Preço 

Unitário
Preço Total

1.0 PAREDE

1.1

Fornecimento e instalação de parede drywall (gesso), esp. final de 95mm, estruturada com perfis 

de aço galvanizado 70mm - espaçamento de 0,60 m entre os perfis – contra placados com placas 

de gesso ST de 12,5mm, juntas fitadas e emassadas. (ST/70/ST) 147,18 m² 78,00  R$               11.480,04 

1.2

Fornecimento e instalação de parede drywall (gesso), esp. final de 95mm, estruturada com perfis 

de aço galvanizado 70mm - espaçamento de 0,60 m entre os perfis – contra placados com placas 

de gesso RU de 12,5mm, juntas fitadas e emassadas. (ST/70/RU) 76,44 m² 85,00  R$                 6.497,40 

1.3

Fornecimento e instalação de parede drywall (gesso), esp. final de 95mm, estruturada com perfis 

de aço galvanizado 70mm - espaçamento de 0,60 m entre os perfis – contra placados com placas 

de gesso RU de 12,5mm, juntas fitadas e emassadas. (RU/70/RU) 9,45 m² 92,00  R$                    869,40 

2.0 FORRO

2.1

Fornecimento e instalação de forro de gesso drywall (FGE), estruturado com perfis de aço 

galvanizado, espaçamento de 0,60m entre os perfis, e fixados com arame nº 10, contra placados 

com placas de gesso ST com 12,5mm de espessura, juntas fitadas e emassadas. 189,66 m² 54,00  R$               10.241,64 

2.2

Fornecimento e instalação de forro acústico Ônix Lay in 625x625x9,5mm Liso, formado por 

placas de gesso revestida à quente com película rígida de PVC na cor branca, coeficiente de 

atenuação acústica de CAC 35 à 36 dB (isolamento lateral), resistência à umidade RH 90%, 

reflectância luminosa LR 80% e resistência ao fogo tipo Classe II - A,  estruturado com perfis de 

aço galvanizado tipo T invertido com acabamento em tinta epox à pó na cor branca, sustentados 

por arame nº 18, fabricação Evoque. 18,92 m² 69,00  R$                 1.305,48 

3.0 PROTETOR DE PAREDE

3.1
Fornecimento e instalação de bate maca TEC 200, em PVC, na cor Branco, ref. 103, esp. 3,5mm.

76,99 m 96,00  R$                 7.391,04 

4.0 PISO

4.1

Fornecimento e instalação de piso vinílico, linha Eclipse Premium, em manta comercial, esp. 

2mm, na cor à definir, clasificação de uso residencial (23), comercial (34), industrial (43), proteção 

superficial PUR REFORÇADO, resistência à abrasão Classe T tipo I, resistência ao 

escorregamento R9 > 0,40, identenção residual ≤ 0,3mm, classificação de reação ao fogo Classe II 

A, estabilidade dimensional ≤ 0,40%, absorção ao som do impacto até 4dB, fabricação Tarkett. 

113,24 m² 235,00  R$               26.611,40 

4.2
Fornecimento e instalação de rodapé vinílico, 10cm, na cor do próprio piso, incluso suporte curvo 

de PVC e arremate de rodapé, fabricação Tarkett. 60,25 m 42,00  R$                 2.530,50 

Orçado conforme solicitado, condicionado à conferência de medidas e condições de 

instalação. O orçamento não contempla furos para luminárias, andaimes, estação elevatória 

e estrutura auxiliar. Caso seja necessário, o mesmo será de total responsabilidade do 

contratante.

OBS: Enviaremos materiais adicionais para evitar falta, caso venha sobrar, os 

materiais pertencem a Destak e serão recolhidos. Não calafetamos rodapé e no caso 

de instalação de piso, não fazemos o corte da porta, se necessário o mesmo é de 

responsabilidade do contratante.

TOTAL GERAL DOS ITENS R$ 66.926,90

 R$           66.926,90 
INICIO DA OBRA: 07 dias úteis

Rua Profº Fernando Duarte Rabelo, 625 - Maria Ortiz - Vitória/ES - 29070-440

www.destakpersianas.com.br –Tel.: 27-3089 1500 

Fundação Hospital Maternidade São Camilo

CNPJ: 04.150.312/0001-32

* Faturamento direto para o cliente.                                                 **Forma de pagamento condicionada a analise de credito

HORÁRIO P/ EXECUÇÃO: Horário comercial, fora do horário será cobrado mão de obra adicional.

INSC.: 082.068.99-2

ENT. DO MATERIAL: 07 dias úteis condicionado à estoque e 20 dias para encomenda.

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 diasTERMINO DA OBRA: A Combinar

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Sinal + 28/56 DDL

patricia.bigossi@uol.com.br

Francielly: (27) 9.9238-0337

VALOR DA PROPOSTA: 

ASS: VENDEDOR: ASS: CLIENTE


