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João Pessoa,  08 de agosto de 2017 
 
 
A 
ASSEMBLEIA LESGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
JOÃO PESSOA -PB 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 
  A Empresa “DISKLUZ Engenharia e Construções Ltda.”, sediada á Av. Sinésio Guimarães, 301 sl 102/103 – Torre  
– João Pessoa - PB, CEP: 58.040-400, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.234.054/0001-63 neste ato representada pelo 
seu Diretor Joaquim Elias da Assis, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, em cumprimento a vossa solicitação de orçamento 

para execução de serviços de  Remoção de montagem de uma subestação abrigada de 800 KVA com substituição do cabo de 
alimentação. 
 
 
1.0 - ESCOPO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: Conforme descrito acima 
 
- Fornecimento da CONTRATADA – Empreitada por preço Global 
 
- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 
 
Fornecimento da CONTRANTANTE 
Será de responsabilidade da CONTRATANTE  o fornecimento  dos projetos executivos arquitetônico em tempo hábil de acordo 
com o cronograma e fornecer a equipe de supervisão e fiscalização da obra.  
Atender a eventuais demandas não previstas neste escopo. 
Efetuar os pagamentos em até 10 (dez) dias após a emissão da nota fiscal de serviços devidamente aprovada pela fiscalização, 
com crédito na conta corrente nº 1739-4 Agência: 0729 Banco:  Caixa Econômica Federal. 
 
- RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO: 
 
Serão de responsabilidade do CONTRATADO as seguintes obrigações: 
 
Gerenciamento completo das equipes de levantamento; 
Fornecer todo material e  mão de obra qualificada necessária à execução dos trabalhos; 
Arcar com os encargos da legislação trabalhista fiscal e previdenciária de seus empregados; 
Fornecer toda supervisão e coordenação necessária a execução dos trabalhos; 
Fornecer os equipamentos e ferramentas necessários ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos; 
Executar o transporte interno dos equipamentos e materiais até o local de montagem; 
Atender as normas técnicas; 
Obedecer aos regulamentos de segurança interna estabelecidas pela Contratante e pela norma técnica de segurança do 
trabalho; 
Manter seguro de acidentes do trabalho e responsabilidade civil para terceiros em valor compatível com o empreendimento; 
Fornecimento de fardamento, crachás de identificação, EPI´s para o pessoal lotado na obra; 
Emissão de relatórios técnicos e elaboração do projeto de “as built” de todas as instalações contratadas; 
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4.0 - CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS: 
4.1 - Os serviços aqui listados no item 1.1 serão fornecidos na modalidade de Empreitada por preço Global, e serão executados 
obedecendo o  cronograma físico em anexo, sendo faturado de acordo contratual, com pagamento até 10 (dez) dias após a 
aprovação pela fiscalização da Contratante; 
4.2 – Os serviços terão garantia de até 12 (doze) meses após o recebimento pela fiscalização da Contratante; 
 4.3 - Serão considerados serviços extras, aqueles fora do Escopo de Fornecimento descritos no item 1.1 e que devidamente 
solicitados e autorizados pela Contratante durante o período desta Empreitada. 
 

4.4 - Forma de pagamento : Conforme cláusula contratual 
 
4.5 - Validade da Proposta: 10 (dez) dias. 
4.6 - O valor desta proposta é fixo e irreajustável  
4.7 -     Prazo de execução: 30  (TRINTA) dia útil. 
5.0 - DO PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL DESTA PROPOSTA: 
 

Item D i s c r i m i n a ç ã o Unidade Quant. 
Preço 

Unitário S/ 
BDI 

Preço 
Unitário C/ 

mão de obra 
e BDI 

Preço Total 

PARTE I - OBRAS CIVIS 
              

9.0 Esquadrias                10.281,79  

9.1 

Instalação e Fornecimento de portão metálico com 
duas folhas de abrir de 0,7 x 2,10; estrutura em 
cantoneira de ferro de 1 1/4', e tela  galvanizada nº 10; 
veneziana; ferrolhos porta cadeado e fechadura 
cilindro; placas de advertências; dimensões totais 1,40 
x 2,10 m, conforme projeto, seguindo padrão exigidas 
por normas da concessionária de energia elétrica local 

m²        2,94  400,00 520,00 1.528,80 

9.2 

Instalação e Fornecimento de ferragens grades de 
proteção galvanizada, para cubículo do disjuntor c/ 
abertura para acionamento de disjuntor, tela 
galvanizada e malha 12 mm - Fio12BWG, fixado através 
de dobradiça nas extremidades, seguindo padrão de 
energia local. 

m²        4,50  269,00 349,70 1.573,65 

9.3 

Instalação e Fornecimento de ferragens e grades de 
proteção galvanizada, para cubículo de medição c/ 
porta 80x210 cm, tela galvanizada e malha 10 mm - Fio 
12 BWG, c/ dispositivo p/ selagem, seguindo padrão 
exigidas por normas da concessionária de energia 
elétrica local 

m²        6,71  269,00 349,70 2.346,49 

9.4 

Instalação e Fornecimento de ferragens grades de 
proteção galvanizada, para cubículo do transformador 
01 , tela galvanizada e malha 12 mm - Fio12BWG, 
fixado através de dobradiça nas extremidades, 
seguindo padrão de energia local. 

m²        4,50  269,00 349,70 1.573,65 

9.5 

Instalação e Fornecimento de ferragens grades de 
proteção galvanizada, para cubículo do transformador 
02 , tela galvanizada e malha 12 mm - Fio12BWG, 
fixado através de dobradiça nas extremidades, 
seguindo padrão de energia local. 

m²        4,50  269,00 349,70 1.573,65 

9.6 
Instalação e Fornecimento de ferragens grades de 
proteção galvanizada, para cubículo do transformador 
reserva, tela galvanizada e malha 102mm - Fio12BWG, 

m²        4,50  269,00 349,70 1.573,65 



 

    

Av Sinésio Guimarães 301, – Sl 102/103 – Torre – João Pessoa –PB – Fone: (83) 3246-3202/ 9922-7050/ 8858-3363 – CEP 50.040-400  
e-mail: diskluz@hotmail.com  

Engenharia e construção ltda. 
fixado através de dobradiça nas extremidades, 
seguindo padrão de energia local. 

9.7 

Instalação e fornecimento de ferragens e grades de 
proteção galvanizada, para a janela de ventilação (4 
unidades) do cubículo e disjunção, dimensões 20x40 
cm, tela galvanizada e malha 10 mm -Fio 12 BWG, 
seguindo padrão exigidas por normas da 
concessionária de enegia elétrica local 

m²        0,32  269,00 349,70 111,90 

        
   

11.0 Diversos     
  

3.400,28 

11.1 
Caixa de passagem 100x80x80 cm em alvenaria, fundo 
com brita e tampa de aço/concreto armado 

und        2,00  1.220,00 1.586,00 3.172,00 

11.2 
Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x29x29 cm, 
assentado c/ argamassa traço 1:7 (cimento e areia) 

m²        2,00  85,00 110,50 221,00 

11.3 Limpeza para entrega da obra m²        4,00  1,40 1,82 7,28 

              

      (R$)     13.682,07  

  Alíquota 30,00%                3.157,40  

                   10.524,67  

          87,31% 

                          22,05  

        (R$/m²)               620,50  

  

PARTE II - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Item D i s c r i m i n a ç ã o Unidade Quant. 
Preço 

Unitário S/ 
BDI 

Preço 
Unitário C/ 

mão de obra 
e  BDI 

Preço Total 

  

12.0 Instalação elétrica do cubículo de medição  e proteção             185.075,07  

12.1 

Para-raios poliméricos de linha de  15 KV-10KA, 
inclusive ferragem de fixação em cantoneira 3/16" x 1" 

com tratamento anti-ferruginoso e acabento na cor 
cinza, e todos os acessórios e complementos 

necessários - Fornecimento e instalação. 

UN        6,00  198,00 257,40 1.544,40 

12.2 
Cordoalha de cobre nú de 50 mm², inclusive terminais , 
conector fendido e  todos acessorios - Fornecimento e 
instalação. 

m     65,00  35,00 45,50 2.957,50 

12.3 

Isolador de porcelana tipo bucha de passagem 15KV-
400 A, inclusive chapa suporte galvanizada  para 
fixação do isolador e todos acessórios - Fornecimento e 
instalação. 

UN        3,00  390,75 507,97 1.523,91 

12.4 
Isolador de pedestral de 15 KV, inclusive suporte em 
cantoneira 3/16" x 1"  e todos acessórios - 
Fornecimento e instalação. 

UN     18,00  95,00 123,50 2.223,00 

12.5 

Barramento em cobre do cubículo de medição, 
composto por vergalhão redondo de cobre  eletrolitico 
de 3/8", incluso todos os acessórios, conectores, 
parafusos e  materiais necessários para  instalação 
completa do cubículo - Fornecimento e instalação. 

UN        1,00  5.600,00 7.280,00 7.280,00 
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12.6 

Sistema de medição completo, com caixa CM-4, 
plataforma basculhante para medição indireta, suporte 
metálico  para instalação dos TC's e TP's da energisa 
padrao ndu-002, eletrodutos, conduletes, braçadeiras, 
fiação e todos os materiais necessários - Fornecimento 
e instalação. 

UN        1,00  1.590,00 2.067,00 2.067,00 

12.7 

Transformador de potencial 13.8KV-220V-500VA, 
inclusive suporte metálico, eletrodutos, conduletes, 
quadro de distribuição metálico para 3 disjuntores 
termomagneticos bifasicos DIN de 6 A fiação e todo o 
material necessário para ligação do comando e 
iluminação - Fornecimento e instalação. 

UN        1,00  3.860,00 5.018,00 5.018,00 

12.8 

Luminária de soprepor completa para duas lâmpadas 
fluorescentes de 40W, inclusive interruptor com  
tomada 2P+T-10 A, conduletes, eletrodutos, fiação e 
todos acessórios - Fornecimento e instalação. 

UN        1,00  320,00 416,00 416,00 

12.9 

Chave seccionadora  tripolar 15 kv - 400 A, para fixação 
em alvenaria, abertura s/carga, com prolongador e 
punho/alavanca de acionamento da chave completa, 
inclusive chave fim de curso para desligamento do 
disjuntor, fiação de comando, eletrotudos, conduletes, 
e todos materiais necessários - Fornecimento e 
instalação. 

UN        1,00  1.920,00 2.496,00 2.496,00 

12.10 

Disjuntor a vacuo 15kV, 630A-350MVA, c/relé URPE 
7104 + jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, 
bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina abert.+3TCs, 
inclusive  todos os ajustes do relé, eletrodutos, 
conduletes, fiação, acessórios  e todo comando de 
funcionamento. - Fornecimento e instalação. Marca 
ADS ou similar 

UN        1,00  23.400,00 30.420,00 30.420,00 

12.11 

Terminais modular tipo externo em borracha de 
silicone, instalados em cabo de cobre com isolamento 
em EPR, capa externa em pirevinil-2, classe 12/20 KV, 
seção nominal 35mm², o cabo será tubulado em 
eletroduto FG de 4" com bucha de alumínio e massa de 
calafetar nas extremidades , completo com suportes e 
todos os materiais necessários - Fornecimento e 
instalação. 

UN     16,00  590,00 767,00 12.272,00 

12.12 

Placas de sinalização e advertência, sendo duas com 
"cubículo permanentemente energizado", uma "não 
opere chave sob carga" e duas " perigo de morte - alta 
tensão", todas no padrão energisa - Fornecimento e 
instalação. 

UN        5,00  56,00 72,80 364,00 

12.13 

Par de luva isolante 20.000 volts e tapete isolante de 
borracha para 15 KV, dimensão mínima 1000x1000mm 
- padrão Energisa e normas da ABNT- Fornecimento e 
instalação. 

UN        2,00  840,00 1.092,00 2.184,00 

12.14 

Fornecimento e instalação de malha de aterramento 
completa interna e externa, com cabo de cobre nú 
meio duro de 50mm2, inclusive, conectores, hastes 
5/8"X2400mm, caixas de inspeção em concreto pré-
moldado circular com tampa de 30cm e todos o 
materiais necessários - Fornecimento e instalação. 

UN        1,00  4.800,00 6.240,00 6.240,00 

12.15 
Fornecimento e instalação de transformador trifásico 
13,8/380/220 volts - 500 KVA 

un        1,00      38.600,11         50.180,14         50.180,14  
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12.16 

Fornecimento e instalação de Cabo de cobre isolado 
para 15 KV - 50 mm² 

mt   344,00              73,56  
               

95,63  
       32.896,72  

12.17 
Fornecimento e instalação de Cabo de cobre isolado 
PVC 0,6/1,0 KV - 240 mm² 

mt     80,00            110,56  
             

143,73  
       11.498,40  

12.18 
Fornecimento e instalação de Borracha isolante  1,0 x 
1,0 x 0,3 mt 

und        4,00            215,00  
             

279,50  
         1.118,00  

   Extintor de incêndio CO2 - 6Kg und        2,00            560,00  
             

728,00  
         1.456,00  

12.19 
Fornecimento e instalação Quadro Geral de baixa 
tensão  - CPD 

und 1,00       8.400,00         10.920,00         10.920,00  

      (R$)       198.757,14  

  Alíquota 30,00%              45.867,03  

                 152.890,11  

          87,31% 

      (R$)       198.757,14  

              
 
VALOR TOTAL DA NOSSA PROPOSTA...................................................................R$198.757,14 
 
5.1 – Importa a presente proposta em R$198.757,14 (Cento e noventa e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e quatorze  
centavos). Neste valor estarão inclusos todos os custos de salários, impostos, insumos, taxas, encargos, recursos, refeições, 
estadias, transporte, EPI´s, EPC´s, equipamentos, veículos e ferramental necessário, taxas administrativas, lucro, e demais 
despesas inerentes a execução do serviço proposto. 
 
Na certeza de termos apresentado uma proposta compatível com as suas necessidades, permanecemos na expectativa de uma 
decisão favorável. 
 
 
 
Joaquim Elias de Assis                                                    
  Eng. Eletricista                                                                               
CREA: 1603417834-D 


