
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROCESSO Nº 08.00051-00/2018

CASCO

ITEM SUB - ITEM Und Quant.
Valor

Unitário

Valor

Total

PINTURA 2.2.1 2.2.1.1
Recuperação da pintura das marcas de calado (6 unid.) e dos discos de plimsoll (2

unid.)
UND 01

DIVERSOS 2.2.2

2.2.2.1 Fornecimento e Instalação de válvula de retenção na saída de drenagem das pias UND 02

2.2.2.2 Fornecimento e Instalação de suspiros, modelo com tampa de proteção. UND 04

2.2.2.3
Fornecimento e Instalação das tomadas de abastecimento, modelo com tampa de

proteção.
UND 04

2.2.2.4
Fornecimento e Instalação de Defensas de pneus de caminhonete para o costado,

com cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros
UND 12

2.2.2.5
Fornecimento e Instalação de Defensas de pneus de caminhão para a proa e popa,

com cabo de retiinida ø 1 1/2 x 1,50 metros
UND 04

PRAÇA DE MÁQUINAS

PINTURA 2.3.1

2.3.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja, superfície de aço completamente raspada

com raspador  ou metal  duro  e  escovada  mecanicamente  com escova  de  aço  e

esmerilhamento de maneira minuciosa de forma que após remoção do pó gerado, a

superfície  deverá  apresentar  brilho  metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR

15239.

m² 58

2.3.1.2
Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca recomendada de 35 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
m² 58

2.3.1.3
Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca recomendada de 120 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
m² 58

ELÉTRICA 2.3.2 2.3.2.1 Fornecimento e Substituição de lâmpadas indicativas do Quadro Elétrico UND 18 S
E
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2.3.2.2 Fornecimento e Substituição da Chave Seletora do Exaustor UND 01

2.3.2.3
Fornecimento de conjunto para Bateria 150 A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante
UND 02

2.3.2.4
Fornecimento de conjunto para Bateria 200 A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante
UND 02

SALVATAGEM

COMBATE À 

INCÊNDIO

2.3.3

2.3.3.1
Fornecimento de Extintor CO2 com capacidade de 6 Kg, identificados com o nome

da embarcação e o porto de inscrição em letras de forma maiúsculas
UND 01

2.3.3.2
Fornecimento de Extintor Pó Químico com capacidade de 6 Kg, identificados com

o nome da embarcação e o porto de inscrição em letras de forma 
UND 01

EQUIPAMENTOS 2.3.4
2.3.4.1

Fornecimento de acoplador sanfonado para descarga entre gerador e tubulação de

descarga
UND 01

2.3.4.2 Fornecimento de coxims para gerador 45 HP (BB) UND 08

2.3.4.3 Fornecimento de chaveta para gerador 45 HP (BB) UND 01

2.3.4.4 Fornecimento do conjunto de filtros (ar e combustível) para motor Cummins UND 01

2.3.4.5 Fornecimento do conjunto de filtros (ar e combustível) para motor MWM UND 02

2.3.4.6 Fornecimento de Óleo lubrificante
LITR

O
60

2.3.4.7 Fornecimento de Separador de água e óleo compatível com o motor cummins UND 01

2.3.4.8 Fornecimento de bomba d'água 5 cv com mangueira emborrachada para o MCP UND 01

2.3.4.9

Fornecimento de moto-bomba diesel 5 cv. É proibida a utilização de equipamentos

movidos à  combustíveis com ponto de fulgor inferior à 60 ºC (como álcool ou

gasolina), conforme item 0418 da NORMAM 02/DPC

UND 01

2.3.4.10 Fornecimento de diesel para funcionamento dos equipamentos
LITR

O
200 

2.3.4.11
Fornecimento e  instalação de acionador  automático para a  bomba de esgoto da

praça de máquinas
UND 01

2.3.4.12 Fornecimento e instalação de Bomba de incêndio 25 m³/h UND 01

2.3.4.13
Fornecimento  e  Instalação  de  Sistema  acoplado  ao  MCP  para  acionamento

hidráulico do leme
UND 01

2.3.4.14 Fornecimento  de  Serviço  tecnico  especializado  de  mecânico  para  avaliação  do

motor  principal,  dos  geradores  (inclusive  ponta  de  eixo),  mangueiras  e  demais

equipamentos da praça de máquinas que não puderam ser testados por  falta  de

UND 01
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combustível e considerando o prolongado período sem uso.

CONVÉS PRINCIPAL

PINTURA 2.4.1

2.4.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja, superfície de aço completamente raspada

com raspador  ou metal  duro  e  escovada  mecanicamente  com escova  de  aço  e

esmerilhamento de maneira minuciosa de forma que após remoção do pó gerado, a

superfície  deverá  apresentar  brilho  metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR

15239.

 m² 1063

2.4.1.2
Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca recomendada de 35 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
 m² 1063

2.4.1.3
Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca recomendada de 120 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
 m² 1063

2.4.1.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de balustrada é composto por: 1 m de tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m de perfil L 400 x 60. Os elementos

verticais são compostos de tubos quadrados 15 x 5 x 1000,  sendo 43 tubos no

Convés Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24 tubos no Tijupá.

 m 69

ELÉTRICA 2.4.2

2.4.2.1
Fornecimento e Substituição de lâmpadas fluorescente compacta luz neutra ou fria

com potência de 20 W
Und 41

2.4.2.2 Fornecimento e Instalação dos protetores de luminária internos Und 10

2.4.2.3 Fornecimento e Instalação dos protetores de luminária externos Und 02

2.4.2.4 Fornecimento de tomada plugue duplo e reparo local Und 01

2.4.2.5 Fornecimento e Instalação de eletroduto antichama aparente m 20.0

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.4.3

2.4..3.1
Fornecimento do conjunto de combate à incêndio ø 1  1/2  polegadas composto por

mangueira de 20m, esguicho, chave e acoplador
Und 01

2.4.3.2

Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com  retinida  ø  6  mm  e  20  metros  de

comprimento, identificadas com o nome da embarcação e o porto de inscrição em

letras de forma maiúsculas

Und 02

2.4.3.3
Fornecimento  de  Coletes  Salva-Vidas  Grandes  Classe  III,  identificados  com  o

nome da embarcação em letras de forma maiúsculas
Und 20

2.4.3.4
Fornecimento de Extintor de água com capacidade de 10 l, identificados com o

nome da embarcação e o porto de inscrição em letras de forma maiúsculas
Und 02 S
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CLIMATIZAÇÃO 2.4.4

2.4.4.1 Fornecimento e instalação de Ar Condicionados de janela 7.500 BTU/h Und 09

2.4.4.2

A caixa dos equipamentos possui dimensão interna de 470 x 330 mm. Analisar o

equipamento à ser adquirido e caso necessário substituir a caixa cjuja armação é

executada com chapa 1/4" de largura 100 mm

Und 09

2.4.4.3 Fornecimento e instalação de tomadas padrão brasileiro 20A Und 09

2.4.4.4

Reparo  com substituição  dos  componentes  necessários  nos  canos  metálicos  de

drenagem ø 1/2.  Cada linha possui  dimensão linear aproximada de 2 metros,  3

joelhos 90º  e é obrigatória a  instalação de válvula  de retenção na saída para o

costado

Und 09

2.4.4.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro  informativo  nos  ambientes  climatizados:

"Favor desligar quando não estiver em operação ou durante a alteração da fonte

de energia, conforme solicitação da tripulação."

Und 09

ESTRUTURAL 2.4.5

2.4.5.1 Recuperação dos portalós com substituição das três dobradiças Und 02

2.4.5.2 Substituição de chaparia do banheiro BE (AR) - espessura 3,5 mm m² 16

2.4.5.3 Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4" de suporte à chaparia do banheiro BE (AR) m 8

2.4.5.4 Substituição de chaparia dos banheiros BB (AR) m² 26

2.4.5.5 Substituição de perfil L 300 x 50 # 1/4" de suporte à chaparia do banheiro BB (AR) m 13

HIDRÁULICA 2.4.6

2.4.6.1 Substituição de Vaso Sanitário sem caixa acoplada, padrão popular na cor branca Und 02

2.4.6.2 Substituição da caixa de descarga plástica Und 02

2.4.6.3 Fornecimento e instalação de engate flexível plástico 50cm Und 06

2.4.6.4 Substituição de lavatório sem coluna, padrão popular na cor branca Und 02

2.4.6.5 Substituição de sifão Und 02

2.4.6.6 Substituição de ralo sifonado Und 02

EQUIPAMENTOS 2.4.7 2.4.7.1 Fornecimento e instalação de Chapa "fim de curso" para o braço do leme (BB/BE) Und 01

DIVERSOS 2.4.8 2.4.8.1 Remoção de piso das áreas internas das casarias. m² 85

4.8.2 Instalação de piso emborrachado podotátil nas áreas internas das casarias m² 85

2.4.8.3 Fornecimento e Instalação de fechaduras padrão popular Und 16

2.4.8.4 Fornecimento de bote de alumínio sem comando preparado para motor de popa

com 5 metros de comprimento

Und 02 S
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2.4.8.5 Fornecimento de motor de popa 40HP Und 02

CONVÉS PASSADIÇO

PINTURA 2.5.1

2.5.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja, superfície de aço completamente raspada

com raspador  ou metal  duro  e  escovada  mecanicamente  com escova  de  aço e

esmerilhamento de maneira minuciosa de forma que após remoção do pó gerado, a

superfície  deverá  apresentar  brilho  metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR

15239.

m² 472

2.5.1.2
Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca recomendada de 35 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
m² 472

2.5.1.3
Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca recomendada de 120 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
m² 472

2.5.1.4 Recuperação da pintura das marcas de calado (6 unid.) e dos discos de plimsoll Und 02

2.5.1.5

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de balustrada é composto por: 1 m de tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m de perfil L 400 x 60. Os elementos

verticais são compostos de tubos quadrados 15 x 5 x 1000, sendo 43 tubos no

Convés Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24 tubos no Tijupá.

m 41

ELÉTRICA 2.5.2

2.5.2.1
Fornecimento e Substituição de lampadas fluorescente compacta luz neutra ou fria

com potência de 20 W
Und 35

2.5.2.2 Fornecimento e Instalação dos protetores de luminária internos Und 16

2.5.2.3 Fornecimento e Instalação dos protetores de luminária externos Und 04

2.5.2.4 Fornecimento de tomada plugue duplo e reparo local Und 04

2.5.2.5 Fornecimento e Instalação de eletroduto antichama aparente m 03

2.5.2.6 Manufatura da instalação elétrica do rádio Und 01

2.5.2.7
Fornecimento de conjunto para Bateria 60 A.h, composto pela bateria, 2 bornes e

isolamento de placa de borracha isolante
Und 02

SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.5.3
2.5.3.1

Fornecimento do conjunto de combate à incêndio ø 1  1/2  polegadas composto por

mangueira de 20m, esguicho, chave e acoplador
Und 01

2.5.3.2 Fornecimento  de  Boia  Salva  Vidas  com  retinida  ø  6  mm  e  20  metros  de

comprimento, identificadas com o nome da embarcação e o porto de inscrição em

Und 02 S
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letras de forma maiúsculas

2.5.3.3
Fornecimento  de  Coletes  Salva-Vidas  Grandes  Classe  III,  identificados  com  o

nome da embarcação em letras de forma maiúsculas
Und 16

2.5.3.4
Fornecimento de Extintor de água com capacidade de 10 l, identificados com o

nome da embarcação e o porto de inscrição em letras de forma maiúsculas
Und 02

2.5.3.5
Fornecimento de Extintor Pó Químico com capacidade de 6 Kg, identificados com

o nome da embarcação e o porto de inscrição em letras de forma 
Und 01

CLIMATIZAÇÃO 2.5.4

2.5.4.1 Fornecimento e instalação de Ar Condicionados de janela 7.500 BTU/h Und 04

2.5.4.2

A caixa dos equipamentos possui dimensão interna de 470 x 330 mm. Analisar o

equipamento à ser adquirido e caso necessário substituir a caixa cjuja armação é

executada com chapa 1/4" de largura 100 mm

Und 04

2.5.4.3 Fornecimento e instalação de tomadas padrão brasileiro 20A Und 04

2.5.4.4

Reparo  com substituição  dos  componentes  necessários  nos  canos  metálicos  de

drenagem ø 1/2.  Cada linha possui  dimensão linear aproximada de 2 metros, 3

joelhos 90º  e  é obrigatória  a  instalação de válvula de retenção na saída para o

costado

Und 04

2.5.4.5

Fornecimento  e  instalação  de  Quadro  informativo  nos  ambientes  climatizados:

"Favor desligar quando não estiver em operação ou durante a alteração da fonte

de energia, conforme solicitação da tripulação."

Und 05

ESTRUTURAL 2.5.5

2.5.5.1 Remoção de cobertura provisória que não consta nos planos aprovados Und 01

2.5.5.2
Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)  do Convés do Passadiço por BE, na

região lateral ao refeitório medindo 3,00 x 0,85 m 
Und 01

2.5.5.3
Substituição de chapas  (espessura 4,7 mm)  do Convés do Passadiço por BB, na

região lateral aos banheiros medindo 5,00 x 2,00 m 
Und 01

2.5.5.4 Recuperação dos paus de cargas instalados à ré Und 02

2.5.5.5
Instalação de balustrada no acesso ao convés do passadiço. Poderá ser executada

com tubos metálicos de diâmetro 2". Serão utilizados 22 m lineares de tubulação
Und 01

HIDRÁULICA 2.5.6 2.5.6.1 Substituição de Vaso Sanitário sem caixa acoplada, padrão popular na cor branca Und 03

2.5.6.2 Substituição da caixa de descarga plástica Und 03

2.5.6.3 Fornecimento e instalação de engate flexível plástico 50cm Und 09

2.5.6.4 Substituição de lavatório sem coluna, padrão popular na cor branca Und 03

2.5.6.5 Substituição de sifão Und 03
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2.5.6.6 Substituição de ralo sifonado Und 03

2.5.6.7 Substituição dos chuveiros plásticos não elétricos Und 02

2.5.6.8 Recomposição do encanamento para esgoto sanitário metálico Und 01

EQUIPAMENTOS

NÁUTICOS
2.5.7

2.5.7.1 Fornecimento e instalação de Buzina à ar comprimido Und 01

2.5.7.2 Substituição do limpador de pára-brisa Und 01

2.5.7.3 Substituição da Lampada de 1200 W para o Holofote Und 01

2.5.7.4 Fornecimento de Bandeira Nacional e bandeira do estado de Rondonia Und 01

DIVERSOS 2.5.8

2.5.8.1 Remoção de piso das áreas internas das casarias. m² 32

2.5.8.2 Instalação de piso emborrachado podotátil nas áreas internas das casarias m² 32

2.5.8.3 Fornecimento e Instalação de fechaduras padrão popular Und 10

2.5.8.4 Fornecimento e Instalação de dobradiças para portas de madeira Und 04

2.5.8.5 Fornecimento e instalação de vidros do comando medindo 880 x 860 mm Und 02

2.5.8.6 Fornecimento e instalação de Canalização metálica para GLP - 1m Und 02

2.5.8.7 Fornecimento e instalação de Abraçadeiras para tubulação metálica de gases Und 06

2.5.8.8 Fornecimento e instalação de Registro com identificador de pressão Und 01

2.5.8.9
Fornecimento  e  instalação  de  Proteção  contra  raio  solares  nos  registros  dos

cilindros GLP
Und 01

TIJUPÁ

PINTURA 2.6.1

2.6.1.1

Tratamento ao padrão ISO ST3, ou seja, superfície de aço completamente raspada

com raspador  ou metal  duro  e  escovada  mecanicamente  com escova  de  aço  e

esmerilhamento de maneira minuciosa de forma que após remoção do pó gerado, a

superfície  deverá  apresentar  brilho  metálico  claro.  A  aparencia  final  deve

corresponder às gravuras com designação St 3 da norma ISO 8501 e ABNT NBR

15239.

m² 80

2.6.1.2
Aplicação de zarcão epóxi. Espessura seca recomendada de 35 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
m² 80

2.6.1.3
Aplicação de tinta epóxi. Espessura seca recomendada de 120 µm, porém deverá

ser atendida a prescrição do fabricante.
m² 80

2.6.1.4

Pintura de balustradas. Cada 1 m linear de balustrada é composto por: 1 m de tubo

metálico 3/4"; 1 m de tubo metálico 2"; 1 m de perfil L 400 x 60. Os elementos

verticais são compostos de tubos quadrados 15 x 5 x 1000,  sendo 43 tubos no

Convés Principal, 35 no Convés do Passadiço e 24 tubos no Tijupá.

m 23
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SALVATAGEM

COMBATE À

INCÊNDIO

2.6.2

2.6.2.1

Fornecimento de Aparelho Flutuante Classe III, com capacidade para 20 pessoas,

identificados com o nome da embarcação e o porto de inscrição em letras de forma

maiúsculas

Und 02

2.5.2.2
Fornecimento  de  Coletes  Salva-Vidas  Grandes  Classe  III,  identificados  com  o

nome da embarcação em letras de forma maiúsculas
Und 01

EQUIPAMENTOS

NÁUTICOS
2.6.3

2.6.3.1
Fornecimento  de  Luz  de fundeio homologada  branca  ,  setor  360º,  2  milhas de

alcance
Und 01

2.6.3.2
Fornecimento  de  Luz  de  mastro  homologada  branca  ,  setor  225º,  5  milhas  de

alcance
Und 01

2.6.3.3
Fornecimento de Luz de embarcação sem governo/manobra restrita homologada

encarnada, setor 360º, 2 milhas de alcance
Und 02

2.6.3.4
Fornecimento de Luz de manobra restrita homologada branca , setor 360º, 2 milhas

de alcance
Und 01

2.6.3.5 Fornecimento de Luz de Boreste verde , setor 112,5º, 2 milhas de alcance Und 01

2.6.3.6 Fornecimento de Luz de Bombordo encarnada , setor 112,5º, 2 milhas de alcance Und 01

2.6.3.7 Fornecimento de Luz de Alcançado branca , setor 135º, 2 milhas de alcance Und 01

Carimbo com CNPJ da Empresa Valor Total da Cotação (por extenso)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

       Porto Velho, _________ de _______________ de ____________.

Obs: a(s) empresa(s) que apresentar(em) o menor preço(s) por item cotado, deverá 
estar ciente da apresentação das certidões negativas tributos estadual, federal, 
municipal, INSS e FGTS.

Responsável pela cotação (Empresa) (carimbo e assinatura)

    ____________________________________________________

Atesto para os fins que se fazem necessários, que os preços estão compatíveis com os praticados no mercado local e que a firma pertence ao ramo de atividade

Assinatura do Responsável da Secretaria pela Cotação Assinatura do Diretor do Departamento
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