
PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 

UNIDADE CRECHE FITO ZONA NORTE : AV. GETULIO  VARGAS, 990- JD. PIRATININGA- OSASCO - SP

ITEM CÓDIGO Peça Tamanho Serviços QTD. Valor Unit. Valor total

1.0 PROJETO FITO

1.1 PF001 Caixa D'Agua 
4000diâm x 

16000mm altura
Pintura com tinta vinilica nas cores conf. Projeto e personagens grafitado em arte 

urbana.
1                       95.000,00                                                                 95.000,00 

1.2 PF002 Parede Quadra Mundo da Criança 142350 x 2700 mm
Pintura com tinta acrílica nas cores conf. Projeto e personagens grafitado em arte 

urbana.
1                       62.000,00                                                                 62.000,00 

1.3 PF003 Parede Quadra Mundo da Criança 7800 X 3200 mm
Pintura com tinta acrílica nas cores conf. Projeto e personagens grafitado em arte 

urbana.
1                         4.800,00                                                                    4.800,00 

1.4 PF004
Fachada Entrada Mundo da Criança 

(calçada)
10000 x 2700 mm

Painel em ACM adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado, e 

chumbado ao solo com concreto e ferragem. 
1                       43.750,00                                                                 43.750,00 

1.4 PF005
Parede Entrada Mundo da Criança 

(totem)
600 x 1200 mm

Painel em ACM adesivado  com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado.

2                         1.900,00                                                                    3.800,00 

1.6 PF006 A Rodape -  Fachada  (entrada-Parede) 7500 x 1200 mm Pintura com tinta  acrílica de fundo e pintura artistica nos elementos. 2                         5.500,00                                                                 11.000,00 

PF006 B Rodape -  Fachada  (entrada-Parede) 3500 x 120 mm Pintura com tinta  acrílica de fundo e pintura artistica nos elementos. 2                         3.300,00                                                                    6.600,00 



1.8 PF007A
Globo em Acm Fachada (entrada com 

acesso ao refeitório)
3600 x 3600 mm

Globo em ACM Adesivado  com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado e 

fixado por buchas e parafusos.
1                       24.500,00                                                                 24.500,00 

1.9 PF007B
Personagens -Fachada  (entrada com 

acesso ao refeitório)
2650 x 2800 mm

Personagem em ACM Adesivado  com adesivo de impressão digital fosco e laminado 
com vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono 

soldado e fixado por buchas e parafusos sobre o Globo de ACM
1                         9.275,00                                                                    9.275,00 

1.10 PF007C
Nuvem -Fachada  (entrada com 

acesso ao refeitório)
3310 x 2060 mm

Nuvem em ACM Adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado e 

fixado por buchas e parafusos sobre o Globo de ACM.
1                         9.497,00                                                                    9.497,00 

1.11 PF007D
Frase Bem vindo ao -Fachada  

(entrada com acesso ao refeitório)
2980 x 650 mm

Frase em ACM Adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado e 

fixado por buchas e parafusos.
1                         3.421,00                                                                    3.421,00 

1.12 PF007E
Poste de Iluminação Fachada 

(entrada com acesso ao refeitório)

3000 mm de altura 
diâmetro 4" x 3mm 

de espessura

Poste em aço carbono soldado e pintura automotiva conforme projeto, contendo 
Refletor de 200w em Led Tipo Colméia fixado em base de aço soldado e chumbado 

ao solo com concreto ferragem armada.
1                         8.464,00                                                                    8.464,00 

1.13 PF007F
Parede Caminho Entrada das 

Crianças (refeitório)
14000 x 3000mm

Pintura com tinta acrílica de fundo conforme projeto, e pintura artistica nos 
elementos.

1                       31.680,00                                                                 31.680,00 

PF007G
Parede Caminho Entrada das 

Crianças (refeitório)
7000 x 10000 mm

Pintura com tinta acrílica de fundo conforme projeto, e pintura artistica nos 
elementos.

1                         8.600,00                                                                    8.600,00 

1.14 PF014 A Aqua Play Paredes Mundo da Criança 17000 x 12000mm Pintura com tinta acrilica de fundo conforme projeto 1                         9.000,00                                                                    9.000,00 

1.15 PF014B Aqua Play Paredes Mundo da Criança 17000 x 12000 mm Pintura acrilica artística dos personagens e elementos conf. Projeto. 1                     110.000,00                                                               110.000,00 



1;16 PF014C Aqua Play Paredes Mundo da Criança 2200 x 1480 mm
Nuvem em ACM Adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado e 

fixado por buchas e parafusos.
1                         6.125,00                                                                    6.125,00 

1.17 PF015
Paredes estacionamento Mundo da 

Criança
39300 x 1200mm Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                       18.318,00                                                                 18.318,00 

1.18 PF016 Parede frente Mundo da Criança 12350 x 10000mm Pintura  acrílica de fundo, e pintura acrilica artística nos elementos conforme projeto. 1                       82.940,00                                                                 82.940,00 

1.19 PF016A
Paredes Mundo da Criança-  Logo 

PM/Fito
3000 x 1950mm

Nuvem em ACM Adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado e 

fixado por buchas e parafusos.
4                         8.310,00                                                                 33.240,00 

1.20 PF016B
Parede frente Mundo da Criança  - 
Logo Nuvem (mundo da criança)

3700 x 2350 mm
Nuvem em ACM Adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado e 

fixado por buchas e parafusos.
1                       15.450,00                                                                 15.450,00 

1.21 PF016C Poste de Iluminação Fachada
3000 mm de altura 
diâmetro 4" x 2mm 

de espessura

Poste em aço carbono soldado e pintura automotiva conforme projeto, contendo 
Refletor de 200w em Led Tipo Colméia fixado em base de aço soldado e chumbado 

ao solo com concreto ferragem armada.
1                         8.464,00                                                                    8.464,00 

1.23 PF017A
Totem FITO Mundo da Criança (Letra 

caixa)
2080 x 8000 mm

Letras caixa em aço inox escovado fixados por estrutura de aço carbono soldado tipo 
cantoneira e soldado no Totem.

2                       25.500,00                                                                 51.000,00 

1.24 PF017B Logotipo ACM (Totem de Entrada) 1500 x 1500mm
Painel em acm adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho, com corte especial e estruturado em aço carbono soldado, 
pintura automotiva conf. Projeto e fixado por solda no mesmo.

6                         8.412,00                                                                 50.472,00 

1.25 PF018A Portaria  (entrada à pé) - 990 6000 x 1770 mm
Painel em ACM adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho, com corte especial, estruturado por aço carbono soldado, e 
fixado por buchas e parafusos.

1                       18.275,00                                                                 18.275,00 



1.26 PF018B
Portaria  (entrada à pé) Luminoso 

990
2500 x 1480 mm

Luminoso em ACM  com corte especial e face em acrilico adesivado com adesivo de 
impressão digital, estruturado por aço carbono soldado e iluminação por sistema 

backlight com lâmpadas tubolares em Led e ascendimento automático por 
fotocélula.

1                         6.625,00                                                                    6.625,00 

1.27 PF018C Portaria  (entrada à pé) número 990 600 x 300 mm
Placa em ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital e 

laminado com vinil transparente brilho. Fixado por fita dupla face e cola PU.
1                            122,40                                                                       122,40 

PF018D Portaria  (entrada à pé) número 990 6000x2700 mm Pintura com tinta acrílica nas cores conf. Projeto 1                         3.200,00                                                                    3.200,00 

1.28 PF019 Bebedouros 600 x 1200 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial.
14                            175,68                                                                    2.459,52 

PF020 Portaria 888 3900 x 1200 mm
Painel em ACM Adesivado com corte especial face em acrílico adesivado com 
adesivo de impressão digital, e iluminação interna em sistema back light com 

lâmpadas tubolares em Led
1                       10.530,00                                                                 10.530,00 

PF021 Parede Brinquedoteca 20000 x 3000 mm
Pintura com tinta acrílica nas cores conf. Projeto e personagens grafitado em arte 

urbana.
1                         8.200,00                                                                    8.200,00 

SUB TOTAL 1                                                               756.807,92 

2. PAVIMENTO 1

2.1 PAV1_001 Almoxarifado 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.2 PAV1_001A Almoxarifado 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.3 PAV1_002
Porta Ambulatório Mundo da 

Criança
400 x 445 mm

Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 
impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 

dupla face e PU 
1                            121,04                                                                       121,04 

2.4 PAV1_003 Anfiteatro/Brinquedoteca 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.5 PAV1_003A Anfiteatro/Brinquedoteca 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.6 PAV1_004 Antecâmara 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 



2.7 PAV1_004A Antecâmara 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.8 PAV1_005 Arquivo Vivo 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.9 PAV1_005A Arquivo Vivo 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.10 PAV1_006 Banheiro Adulto Unissex 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.11 PAV1_006A Banheiro Adulto Unissex 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.12 PAV1_007 Banheiro Infantil (Feminino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.13 PAV1_008 Banheiro Infantil (Masculino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.14 PAV1_009 Banheiro P.N.E Adulto Unissex 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.15 PAV1_010 Banheiro P.N.E Infantil (Feminino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.16 PAV1_011 Banheiro P.N.E Infantil (Masculino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.17 PAV1_012 Banheiro P.N.E Infantil Unissex 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.18 PAV1_013 Banheiros Adultos (Feminino) 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e cola PU 

3                            121,04                                                                       363,12 

2.19 PAV1_014 Banheiros Adultos (Masculino) 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e cola PU 

3                            121,04                                                                       363,12 

2.20 PAV1_015 Berçários I 2500 x 1220 mm
Painel em ACM, com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho, fixado com fita dupla face e PU - Obs: considerar cantos 

arredondados com raios de 10mm.
4                         3.812,50                                                                 15.250,00 

2.21 PAV1_016 Berçários II 2500 x 1220 mm
Painel em ACM, com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho, fixado com fita dupla face e PU - Obs: considerar cantos 

arredondados com raios de 10mm.
4                         3.812,50                                                                 15.250,00 

2.22 PAV1_017
Parede Interativa Bloco A de 

circulação de pessoas 
825 x 2100 mm

Tronco da árvore em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão 
digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos 

com estrutura em aço carbono soldado e pintado.
3                         2.165,62                                                                    6.496,86 

2.23 PAV1_017A
Parede Interativa Bloco A de 

circulação de pessoas 
3450 x 2500 mm Fundo - adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 3                         2.070,00                                                                    6.210,00 

2.24 PAV1_017B
Parede Interativa Bloco A de 

circulação de pessoas 
360 x 600 mm

Menino em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos com 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
3                            270,00                                                                       810,00 

2.25 PAV1_017C
Parede Interativa Bloco A de 

circulação de pessoas 
620 x 1000 mm

Nuvem  em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos com 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
3                            775,00                                                                    2.325,00 



2.26 PAV1_018
Parede Interativa Bloco B de 

circulação de pessoas 
825 x 2100 mm

Tronco da árvore em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão 
digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e 

parafusoscom estrutura em aço carbono soldado e pintado.
3                         2.165,62                                                                    6.496,86 

2.27 PAV1_018A
Parede Interativa Bloco B de 

circulação de pessoas 
3450 x 2500 mm Fundo - adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho 3                         2.070,00                                                                    6.210,00 

2.28 PAV1_018B
Parede Interativa Bloco B de 

circulação de pessoas 
360 x 600 mm

Menino em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos com 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
3                            270,00                                                                       810,00 

2.29 PAV1_018C
Parede Interativa Bloco B de 

circulação de pessoas 
620 x 1000 mm

Nuvem  em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos com 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
3                            775,00                                                                    2.325,00 

2.30 PAV1_019
Parede Interativa Bloco C de 

circulação de pessoas 
825 x 2100 mm

Tronco da árvore em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão 
digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos 

com estrutura em aço carbono soldado e pintado.
1                         2.165,62                                                                    2.165,62 

2.31 PAV1_019A
Parede Interativa Bloco C de 

circulação de pessoas 
3450 x 2500 mm Fundo - adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho 1                         2.070,00                                                                    2.070,00 

2.32 PAV1_019B
Parede Interativa Bloco C de 

circulação de pessoas 
360 x 600 mm

Menino em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusoscom 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
1                            270,00                                                                       270,00 

2.33 PAV1_019C
Parede Interativa Bloco C de 

circulação de pessoas 
620 x 1000 mm

Nuvem  em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos com 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
1                            775,00                                                                       775,00 

2.34 PAV1_020
C.P.D (Centro de Processamento de 

Dados) 
400 x 250 mm

Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.35 PAV1_020A
C.P.D (Centro de Processamento de 

Dados) 
320 x 80 mm

Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho e corte especial

1                               11,52                                                                         11,52 

2.36 PAV1_021 Câmara para lixeiras 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.37 PAV1_021A Câmara para lixeiras 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.38 PAV1_022 Consultório Nutricionista 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

2.39 PAV1_023 Copa dos Professores 3900 x 600 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                            561,60                                                                       561,60 

2.40 PAV1_024 Copa dos Professores 5900 x 2500 mm      Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                         3.540,00                                                                    3.540,00 

2.41 PAV1_025 Copa dos Professores 4360 x 2500 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                         2.616,00                                                                    2.616,00 

2.42 PAV1_026 Porta Cozinha Mundo da Criança 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

2.43 PAV1_027
D.M.L (Depósito de Material de 

Limpeza)
400 x 250 mm

Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
2                               90,00                                                                       180,00 

2.44 PAV1_027A
D.M.L (Depósito de Material de 

Limpeza) 
320 x 80 mm

Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho e corte especial

2                               11,52                                                                         23,04 



2.45 PAV1_028 Depósitos 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
9                               90,00                                                                       810,00 

2.46 PAV1_028A Depósitos 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
9                               11,52                                                                       103,68 

2.47 PAV1_029 Despensa 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.48 PAV1_029A Despensa 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.49 PAV1_030 Painéis Diversos / Painel brincadeiras 
Mundo da Criança (Escada de acesso)

7400 x 2600 mm
MUNDO DAS CRIANÇAS -  adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho.
1                         4.617,60                                                                    4.617,60 

2.50 PAV1_031
Painéis Diversos / Painel brincadeiras 
Mundo da Criança (Escada de acesso)

7400 x 2600 mm
MUNDO DAS CORES -  adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho
1                         4.617,60                                                                    4.617,60 

2.51 PAV1_032
Painéis Diversos / Painel brincadeiras 
Mundo da Criança (Escada de acesso) 

7400 x 2600 mm
MUNDO DOS SONHOS -  adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho
1                         4.617,60                                                                    4.617,60 

2.52 PAV1_033
Painéis Diversos / Painel brincadeiras 
Mundo da Criança (Escada de acesso)

7400 x 2600 mm
APRENDER COM ALEGRIA -  adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho
1                         4.617,60                                                                    4.617,60 

2.53 PAV1_034
Painéis Diversos / Painel brincadeiras 
Mundo da Criança (Escada de acesso)

6600 x 1000 mm
(logos fito, Pref.Municipal Osasco, Mundo das Crianças) - adesivo de impressão 

digital fosco e laminado com vinil transparente brilho
1                         1.584,00                                                                    1.584,00 

2.54 PAV1_035 Escritório 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
2                               90,00                                                                       180,00 

2.55 PAV1_035A Escritório 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
2                               11,52                                                                         23,04 

2.56 PAV1_036 Fonte 6100 x 1100 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                         1.610,40                                                                    1.610,40 

2.57 PAV1_036A Fonte 6100 x 1900 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                         2.781,60                                                                    2.781,60 

2.58 PAV1_036B Fonte 6100 x 2700 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                         3.952,80                                                                    3.952,80 

2.59 PAV1_037 Fraldários 2500 x 1060 mm
Parede balcão - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente 

brilho, com corte especial.
8                            636,00                                                                    5.088,00 

2.60 PAV1_038 Hall de circulação de Pessoas 33000 x 1200 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial e aplicação.
4                         9.504,00                                                                 38.016,00 

2.61 PAV1_039 Fraldários 1150 x 1240 mm
Adesivo parede Fraldário - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho, com corte especial.
1                            342,24                                                                       342,24 

2.63 PAV1_040 Porta Lactário Mundo da Criança 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

2.64 PAV1_041 Lavagem de louça 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 



2.65 PAV1_041A Lavagem de louça 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.66 PAV1_042 Lavagem de Panelas 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.67 PAV1_042A Lavagem de Panelas 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.68 PAV1_043 Lavanderia 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
2                               90,00                                                                       180,00 

2.69 PAV1_043A Lavanderia 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.70 PAV1_044 Montagem de pratos 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.71 PAV1_044A Montagem de pratos 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.72 PAV1_085 Padaria Mundo da Criança 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

2.73 PAV1_045 Portaria 01 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.74 PAV1_045A Portaria 01 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.75 PAV1_046 Portaria 02 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.76 PAV1_046A Portaria 02 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.77 PAV1_086 Quadra Poliesportiva 5000 x 1500 mm
Placa em acm dupla face adesivado com adesivo de impressão digital fosco e 

laminado com vinil transparente brilho, estruturado em aço carbono e pintado. 
Fixado por solda em estrutura existente.

1                       18.750,00                                                                 18.750,00 

2.78 PAV1_047 Refeitório Infantil 400 x 450 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            122,40                                                                       122,40 

2.79 PAV1_047A Refeitório Infantil 4400 x 4150mm
Comer com alegria: Placa em ACM adesivado com adesivo de impressão digital fosco 

e laminado com vinil transparente brilho, com corte especial, estruturada por aço 
carbono soldado e pintura automotiva, fixado por buchas e parafusos

1                       22.825,00                                                                 22.825,00 

2.80 PAV1_047B Refeitório Infantil 1450 x 1450 mm
Formas geométricas: Placa em ACM adesivado com adesivo de impressão digital 

fosco e laminado com vinil transparente brilho, com corte especial, estruturada por 
aço carbono soldado e pintura automotiva, fixado por buchas e parafusos

4                         2.628,12                                                                 10.512,48 

2.81 PAV1_047C Refeitório Infantil 72000 x 3000 mm Pintura acrilica nas cores conforme projeto. 1                       11.040,00                                                                 11.040,00 

2.82 PAV1_048
Parede Refeitorio (fundo do 

refeitorio)
14000 3000mm

Pintura acrilica de fundo nas cores conforme projeto, e elementos grafitados em arte 
urbana.

1                         6.920,00                                                                    6.920,00 

2.83 PAV1_049 Sala da Diretoria 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 



2.84 PAV1_049A Sala da Diretoria 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.85 PAV1_050
Parede Amamentação Mundo da 

Criança
1330 x 1100 mm

Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 
vinil transparente brilho com corte especial

1                            351,12                                                                       351,12 

2.86 PAV1_051 Sala de Apoio Quadra/Vestiários 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.87 PAV1_051A Sala de Apoio Quadra/Vestiários 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.88 PAV1_052 Sala de Coordenação Pedagógica 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.89 PAV1_052A Sala de Coordenação Pedagógica 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.90 PAV1_053 Sala de Manutenção 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.91 PAV1_053A Sala de Manutenção 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.92 PAV1_054 Sala de refrigeradores 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.93 PAV1_054A Sala de refrigeradores 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.94 PAV1_055 Cantinho dos Professores e Alunos 4490 x 2580 mm
Moldura em ACM cor madeira Cherry estruturada por Aço carbono soldado e pintura 
automotiva, fixado por bucha e parafusos, em seu interno deve existir a presença de 

cortiça de 10mm de espessura.
1                       14.625,00                                                                 14.625,00 

2.95 PAV1_056 Sala dos Professores 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.96 PAV1_056A Sala dos Professores 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.97 PAV1_057 Sala Multimídia 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.98 PAV1_057A Sala Multimídia 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.99 PAV1_058 Sanitário Infantil (Feminino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.100 PAV1_059 Sanitário Infantil (Masculino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.101 PAV1_060 Sanitário P.N.E Infantil (Feminino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 



2.102 PAV1_061 Sanitário P.N.E Infantil (Masculino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
1                            351,12                                                                       351,12 

2.103 PAV1_062 Secretaria 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

2.104 PAV1_062A Secretaria 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

2.105 PAV1_063
Parede Solarium Mundo da Criança 

(Descoberto)
8000 x 2700mm

Pintura acrílica nas cores conf. projeto, e pintura acrílica artistica dos elementos 
conforme projeto.

1                         2.864,00                                                                    2.864,00 

2.106 PAV1_063A
Parede Solarium Mundo da Criança 

(Descoberto) Sol
900 x 900mm

Sol,  em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital fosco e 
laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos com estrutura 

em aço carbono soldado e pintado.
1                         1.012,50                                                                    1.012,50 

2.107 PAV1_063B
Parede Solarium Mundo da Criança 

(Descoberto) Nuven
2130 x 1300mm

Nuven,  em  ACM com corte especial adesivado com adesivo de impressão digital 
fosco e laminado com vinil transparente brilho, fixado com buchas e parafusos  com 

estrutura em aço carbono soldado e pintado.
1                         3.461,25                                                                    3.461,25 

2.108 PAV1_063C
Parede Solarium Mundo da Criança 

(Descoberto) Rodapé
57000 x 600mm Pintura acrílica nas cores, e pintura acrílica artistica dos elementos conforme projeto. 1                         2.720,00                                                                    2.720,00 

2.109 PAV1_064 Vestiário Adulto (Feminino) 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
3                               90,00                                                                       270,00 

2.110 PAV1_064A Vestiário Adulto (Feminino) 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
3                               11,52                                                                         34,56 

2.111 PAV1_065 Vestiário Adulto (Masculino) 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
3                               90,00                                                                       270,00 

2.112 PAV1_065A Vestiário Adulto (Masculino) 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
3                               11,52                                                                         34,56 

2.113 PAV1_066 Elevador 1200 x 2200 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                            633,60                                                                       633,60 

2.114 PAV1_067
Parede Interativa (Cantinho da 

história)
4370 x 2600

Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 
em ACM de corte especial adesivado e laminado, fixado por aço carbono.

1                         7.726,88                                                                    7.726,88 

2.115 PAV1_068 Extintor de Água Pressurizada
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto, inclusive tamanho
9                               15,00                                                                       135,00 

2.116 PAV1_069 Extintor de Pó Químico Seco
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto, inclusive tamanho
11                               15,00                                                                       165,00 

2.117 PAV1_070 Extintor de Gás Carbono (CO2)
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto, inclusive tamanho
3                               15,00                                                                         45,00 

2.118 PAV1_071 Carreta de Gás Carbono (CO2) 
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto, inclusive tamanho
1                               15,00                                                                         15,00 

2.119 PAV1_072 Hidrante Simples
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto, inclusive tamanho
7                               15,00                                                                       105,00 

2.120 PAV1_073
Placa de identificação de acesso aos 

corredores
1800 x 500mm

Placa em acm com corte especial dupla face, estruturada em aço carbono soldado e 
pintura automotiva cor preta  fixada por bucha e parafuso

1                         2.250,00                                                                    2.250,00 



2.121 PAV1_074
Placa de identificação de acesso aos 

corredores Pav.01
1480 x 200 mm

Placa em acm com corte especial dupla face, estruturada em aço carbono soldado e 
pintura automotiva cor preta  fixada por bucha e parafuso

1                             740,00                                                                       740,00 

2.122 PAV1_075
Placa de identificação universal para 

salas de aula
200 x 120mm

Placa em acm adesivado com adesivo de impressão digital e laminado com vinil 
adesivo brilho, corte especial, aplicação fita dupla face e PU

12                               16,32                                                                       195,84 

2.123 PAV1_076
Placa de identificaçõ dos corredores 

Placas Aéreas BLOCO A
350 x 300mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por buchas e parafusos, fita dupla face e PU

3                             182,80                                                                       548,40 

2.124 PAV1_077
Placa de identificaçõ dos corredores 

Placas Aéreas BLOCO B
350 x 150 mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por bucha e parafuso, fita dupla face e PU

3                               98,14                                                                       294,42 

2.126 PAV1_079 Placa de identificação para as escadas 400 x 300mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 2                               81,60                                                                       163,20 

2.127 PAV1_080
Placa de identificação  da escada do 

1º andar
350 x 150 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               35,70                                                                         35,70 

2.128 PAV1_081
Placa de identificação  da escada do   

andar térreo
400 x 150mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               40,80                                                                         40,80 

2.129 PAV1_082
Placa de identificação para subida   

das escadas 
350 x 300 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               71,40                                                                         71,40 

2.130 PAV1_083
Placa de sinalização áereas de frente 

ao corredor
1480 x 200 mm

Placa em acm com corte especial dupla face, estruturada em aço carbono soldado e 
pintura automotiva cor preta  fixada por buchas e parafuso

1                             740,00                                                                       740,00 

SUB TOTAL 2                                                               264.231,33 

3.0 PAVIMENTO 2

3.1 PAV2_001 Ambulatório 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

3.2 PAV2_002 Banheiro Adulto (Feminino) 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

3.3 PAV2_003 Banheiro Adulto (Masculino) 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

3.4 PAV2_004 Banheiro Infantil (Feminino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
5                            351,12                                                                    1.755,60 

3.5 PAV2_005 Banheiro Infantil (Masculino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
5                            351,12                                                                    1.755,60 

3.6 PAV2_006 Banheiro P.N.E Adulto Unissex 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

3.7 PAV2_006A Banheiro P.N.E Adulto Unissex 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

3.8 PAV2_030 Banheiro P.N.E Infantil Unissex 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
3                            351,12                                                                    1.053,36 

3.9 PAV2_007 Bloco A e B de circulação de pessoas 33000 x 1200 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial.
4                         9.504,00                                                                 38.016,00 



3.10 PAV2_008 Depósito 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
1                               90,00                                                                         90,00 

3.11 PAV2_008A Depósito 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
1                               11,52                                                                         11,52 

3.12 PAV2_009 Painéis Diversos (Escada de acesso) 4100 x 2630 mm       
Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 
elementos em ACM adesivado, fixação por buchas e parafusos com estrutura em 

metalon aço carbono soldado e pintado.
1                         6.987,92                                                                    6.987,92 

PAV2_010 Bloco A e B de circulação de pessoas 19000 x 1200 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial.
2                         5.472,00                                                                 10.944,00 

3.14 PAV2_011 Maternal I 2 500 x 1220 mm
Painel em ACM, com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho, fixado com fita dupla face e PU - Obs: considerar cantos 

arredondados com raios de 10mm.
7                         3.812,50                                                                 26.687,50 

3.15 PAV2_012 Maternal II 2 500 x 1220 mm
Painel em ACM, com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho, fixado com fita dupla face e PU - Obs: considerar cantos 

arredondados com raios de 10mm.
7                         3.812,50                                                                 26.687,50 

3.16 PAV2_013 Sala Infantil de Banho (Feminino) 1500 x 1100 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial.
2                             396,00                                                                       792,00 

3.17 PAV2_014 Sala Infantil de Banho (Masculino) 1500 x 1100 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial.
2                             396,00                                                                       792,00 

3.18 PAV2_015 Elevador 1200 x 2200 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                            633,60                                                                       633,60 

3.19 PAV2_016
Placa de identificação de acesso aos 

corredores Pav.02 Vc chegou !!!
1480 x 200 mm

Placa em acm com corte especial dupla face, estruturada em aço carbono soldado e 
pintura automotiva cor preta  fixada por buchas e parafusos

1                            740,00                                                                       740,00 

3.20 PAV2_017
Placa de identificação universal para 

salas de aula
200 x 120 mm

Placa em acm adesivado com adesivo de impressão digital e laminado com vinil 
adesivo brilho, corte especial, aplicação fita dupla face e PU

12                               16,32                                                                       195,84 

3.21 PAV2_018
Placa de identificaçõ dos corredores 

Placas Aéreas BLOCO A
350 x 300 mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por buch e parafuso, fita dupla face e PU

3                            172,80                                                                       518,40 

3.22 PAV2_019
Placa de identificaçõ dos corredores 

Placas Aéreas BLOCO B
350 x 150 mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por buchas e parafuso, fita dupla face e PU

3                               98,14                                                                       294,42 

3.24 PAV2_021 Placa de identificação para as escadas 400 x 300 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 2                               81,60                                                                       163,20 

3.25 PAV2_022
Placa de identificação  da escada do 

1º andar
350 x 150 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               35,70                                                                         35,70 

3.26 PAV2_023
Placa de identificação  da escada do   

andar térreo
400 x 150 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               40,80                                                                         40,80 

3.27 PAV2_024
Placa de identificação para subida   

das escadas 
350 x 300 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               71,40                                                                         71,40 

3.28 PAV2_025 Paines Diversos (Escada de Acesso) 5500 x 1930 mm
Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

aplicação.
1                         2.547,60                                                                    2.547,60 

3.29 PAV2_026 Parede Interativa (Hora de Brincar) 4370 x 2600
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 

em ACM de corte especial adesivado e laminado, fixado por aço carbono.
1                         7.726,88                                                                    7.726,88 

3.30 PAV2_027 Extintor de Água Pressurizada
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto
5                               15,00                                                                         75,00 



3.31 PAV2_028 Extintor de Pó Químico Seco
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto
5                               15,00                                                                         75,00 

3.32 PAV2_029 Hidrante Simples
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto
3                               15,00                                                                         45,00 

SUB TOTAL 3                                                               129.200,48 

4.0 PAVIMENTO 3

4.1 PAV3_001 Banheiro Infantil (Feminino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
2                            351,12                                                                       702,24 

4.2 PAV3_002 Banheiro Infantil (Masculino) 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
2                            351,12                                                                       702,24 

4.3 PAV3_003 Banheiro P.N.E Infantil Unissex 1330 x 1100 mm
Adesivos pias dos banheiros - Adesivo de impressão digital fosco e laminado com 

vinil transparente brilho com corte especial
2                            351,12                                                                       702,24 

4.4 PAV3_004 Bloco A e B de circulação de pessoas 33000 x 1200 mm
 Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho, com 

corte especial.
4                         9.504,00                                                                 38.016,00 

4.5 PAV3_005 Jardim I 2 500 x 1220 mm
Painel em ACM, com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho, fixado com fita dupla face e PU - Obs: considerar cantos 

arredondados com raios de 10mm.
7                         3.812,50                                                                 26.687,50 

4.6 PAV3_006 Sala de informática 400 x 250 mm
Placa de identificação em  chapa de aço galvanizado com corte especial adesivado 
com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e 

fixado com fita dupla face e PU 
2                               90,00                                                                       180,00 

4.7 PAV3_006A Sala de informática 320 x 80 mm
Imã adesivado com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 

transparente brilho e corte especial
2                               11,52                                                                         23,04 

4.8 PAV3_007 Pré I 2 500 x 1220 mm
Painel em ACM, com adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil 
transparente brilho, fixado com fita dupla face e PU - Obs: considerar cantos 

arredondados com raios de 10mm.
7                         3.812,50                                                                 26.687,50 

4.9 PAV3_008 Elevador 1200 x 2200 mm  Adesivo de impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho. 1                            633,60                                                                       633,60 

4.10 PAV3_009
Placa de identificação de acesso aos 

corredores Pav.03 Vc chegou !!!
1480 x 200 mm

Placa em acm com corte especial dupla face, estruturada em aço carbono soldado e 
pintura automotiva cor preta  fixada por bucha e parafuso

1                            740,00                                                                       740,00 

4.11 PAV3_010
Placa de identificação universal para 

salas de aula
200 x 120 mm

Placa em acm adesivado com adesivo de impressão digital e laminado com vinil 
adesivo brilho, corte especial, aplicação fita dupla face e PU

12                               16,32                                                                       195,84 

4.12 PAV3_011
Placa de identificaçõ dos corredores 

Placas Aéreas BLOCO A
350 x 300 mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por buchas e parafuso, fita dupla face e PU

3                            172,80                                                                       518,40 

4.13 PAV3_012
Placa de identificaçõ dos corredores 

Placas Aéreas BLOCO B
350 x 150 mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por bucha e parafuso, fita dupla face e PU

3                               98,14                                                                       294,42 

4.14 PAV3_013
Placa de identificaçõ dos corredores 

Direcionamento Solarium 
350 x 150 mm

Placa em acm adesivado laminado, estruturada por  molde de PVC de 5mm e fixado 
por bucha e parafuso, fita dupla face e PU

2                               98,14                                                                       196,28 

4.15 PAV3_014 Placa de identificação para as escadas 400 x 300mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 2                               81,60                                                                       163,20 

4.16 PAV3_015
Placa de identificação  da escada do 

2º andar
350 x 150 mm Placa em acm adesivado laminado, corte especial  fixado com fita dupla face e PU 1                               35,70                                                                         35,70 



4.19 PAV3_018 Parede Interativa (Mundo da cores) 4370 x 2600
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 

em ACM de corte especial adesivado e laminado, fixado por aço carbono.
1                         7.726,88                                                                    7.726,88 

4.20 PAV3_019 Extintor de Água Pressurizada
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto
4                               15,00                                                                         60,00 

4.21 PAV3_020 Extintor de Pó Químico Seco
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto
4                               15,00                                                                         60,00 

4.22 PAV3_021 Hidrante Simples
Instalação de placas, aquisição do material que atenda todas as especificações 

técnicas do produto
3                               15,00                                                                         45,00 

SUB TOTAL 4                                                               104.370,08 

5.0 PORTAS

5.1 PORTA_001 Banheiros Infantis Fem e Masc 01 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

2                            121,04                                                                       242,08 

5.2 PORTA_002 Lactário e Amamentação 03 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

3                            121,04                                                                       363,12 

5.3 PORTA_003 Berçários I - 01 a 04 920 X 2100MM
Adesivo de impressão digital laminado com elementos em acm, com corte especial e 

display de polipropileno para identificação das salas tamanho A5
4                             555,08                                                                    2.220,32 

5.4 PORTA_004 Berçários II - 01 a 04 920 X 2100MM
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 
em acm, com corte especial e display de polipropileno para identificação das salas 

tamanho A5
4                             555,08                                                                    2.220,32 

5.5 PORTA_005 Maternais I - 01 a 07 920 X 2100MM
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 
em acm, com corte especial e display de polipropileno parae identificação das salas 

tamanho A5
7                             555,08                                                                    3.885,56 

5.6 PORTA_006 Maternais II - 01 a 07 920 X 2100MM
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 
em acm, com corte especial e display de polipropileno para identificação das salas 

tamanho A5
7                             555,08                                                                    3.885,56 

5.7 PORTA_007 Jardim I - 01 a 07 920 X 2100MM
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 
em acm, com corte especial e display de polipropileno para identificação das salas 

tamanho A5
7                             555,08                                                                    3.885,56 

5.8 PORTA_008 Pré I - 01 a 07 920 X 2100MM
Adesivo de impressão digital fosco laminado com vinil transparente com elementos 
em acm, com corte especial e display de polipropileno para identificação das salas 

tamanho A5
7                             555,08                                                                    3.885,56 

5.9 PORTA_009
Banheiros P.N.E Infantil Fem e Masc 

01 
400 x 445 mm

Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 
impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 

dupla face e PU 
2                            121,04                                                                       242,08 

5.10 PORTA_010
Sanitários P.N.E Infantil Fem e Masc 

01
400 x 445 mm

Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 
impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 

dupla face e PU 
2                            121,04                                                                       242,08 

5.11 PORTA_011
Sanitários P.N.E Infantil Fem e Masc 

02
400 x 445 mm

Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 
impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 

dupla face e PU 
2                            121,04                                                                       242,08 



5.12 PORTA_012 Banhos Infantis Fem e Masc 01 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

2                            121,04                                                                       242,08 

5.13 PORTA_013 Banhos Infantis Fem e Masc 02 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

2                            121,04                                                                       242,08 

5.14 PORTA_014 Sanitários P.N.E Infantis Unissex 01 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

5.15 PORTA_015 Sanitários P.N.E Infantis Unissex 02 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

5.16 PORTA_016 Sanitários P.N.E Infantis Unissex 03 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

5.17 PORTA_017 Sanitários P.N.E Infantis Unissex 03 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

5.18 PORTA_018 Sanitários P.N.E Infantis Unissex 04 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

1                            121,04                                                                       121,04 

5.19 PORTA_019 Sanitários Adulto Fem e Masc 01 400 x 445 mm
Placa de identificação em ACM com corte especial adesivado com adesivo de 

impressão digital fosco e laminado com vinil transparente brilho e fixado com fita 
dupla face e PU 

2                            121,04                                                                       242,08 

5.20 PORTA_020 Porta de Emergência Placa Universal 18 15,00                                                                                                   270,00 

SUB TOTAL 5 22.915,76                                                                

6.0 PLACAS DE SINALIZAÇÃO  

6.1 PS001
Vagas de estacionamento dos 

professores
400 x 100 mm

Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 
vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU

15                               27,20                                                                       408,00 

6.2 PS002 Vagas de estacionamento privativas 400 x 100 mm
Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 

vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU
2                               27,20                                                                         54,40 

6.3 PS003 Vagas de estacionamento diretoria 400 x 100 mm
Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 

vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU
2                               27,20                                                                         54,40 

6.4 PS004 Vagas de estacionamento presidente 400 x 100 mm
Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 

vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU
1                               27,20                                                                         27,20 

6.5 PS005
Vagas de estacionamento 

coordenação
400 x 100 mm

Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 
vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU

3                               27,20                                                                         81,60 

6.6 PS006 Vagas de estacionamento P.C.D 400 x 100 mm
Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 

vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU
1                               27,20                                                                         27,20 



6.7 PS007 Vagas de estacionamento idoso 400 x 100 mm
Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 

vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU
1                               27,20                                                                         27,20 

6.8 PS008 Vagas de estacionamento motos 400 x 100 mm
Placas em ACM adesivadas com adesivo de impressão digital fosco e laminadas com 

vinil transparente brilho com corte especial, fixadas com fita dupla face e PU
7                               27,20                                                                       190,40 

6.9 PS009
Vagas de estacionamento para vans 

(tempo de permanência máx. 20min)
500 x 750 mm

Placa em ACM adesivada com adesivo de impressão digital refletivo com corte 
especial, fixadas em poste de tubo galvanizado, concretado no piso cimentício 

existente.
7                         1.250,00                                                                    8.750,00 

6.10 PS010 Placas de pedestres 500 x 750 mm
Placa em ACM adesivada com adesivo de impressão digital refletivo com corte 
especial, fixadas em poste de tubo galvanizado, concretado no piso cimentício 

existente.
2                         1.250,00                                                                    2.500,00 

6.11 PS011
Placas de sinalização de transito 

(velocidade máx. 10km/h)
500 x 750 mm

Placa em ACM adesivada com adesivo de impressão digital refletivo com corte 
especial, fixadas em poste de tubo galvanizado, concretado no piso cimentício 

existente.
4                         1.250,00                                                                    5.000,00 

SUB TOTAL 6                                                                 17.120,40 

TOTAL GERAL 1.294.645,97                                                          


