
 
 

 

Curitiba, 18 de Agosto de 2017 
Proposta No. PTEC 3993 01 02 
www.tecnogran.com.br  
 
 
A 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
A/C: Setor de Compras    
Tel.: (83) 3214-4500 
 
Piso Reggia 40x40x1,8 cm – Cor e Ref.: À Definir  
 
Obra / Local da Obra: Assembleia Legislativa da Paraíba - João Pessoa - PB 
Área aproximada de piso: 1350,08 m² 
 
 
1.   APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
  

• A TECNOGRAN DO BRASIL é uma empresa com 25 anos no mercado Brasileiro e 
Internacional, fabricante de produtos de agregados minerais prensados. 

 
 
Resumo dos valores orçados – perdas não inclusas 

Empresa do Grupo - Resumo de Valores e Faturamento Total - R$
1 Tecnogran do Brasil 107398,86

30% de sinal 32219,66
Saldo para 21 dias do embarque 75179,20

2 Terrazzo Comércio de Produtos 9996,00
30% de sinal 2998,80
Saldo para 21 dias do embarque 6997,20

3 Transplacon 30538,16
30% de sinal 9161,45
Saldo para 21 dias do embarque 21376,71

4 TCO Construtora de Obras 101004,80
30% de sinal 30301,44
Saldo em medições quinzenais com pagamento para 10 dias 70703,36

Valor Global/m² 184,39
Total Global 248937,82

 



 
 

 

2. DESCRIÇÃO DOS ITENS ORÇADOS: 
 
2.1 PISOS – FORNECIMENTO TECNOGRAN REVESTIMENTOS 

• Piso em placas de 40x40cm de alta resistência, composta de cimentos e agregados 
minerais de alta dureza.  

• As placas de piso Reggia serão entregues pré-polidas e paletizadas. 
• Os pisos devem permanecer paletizados até o momento da aplicação. 

 
Preços – perdas não inclusas 

Descrição - Fornecimento de Revestimentos Qtde Un Vl. Unit. Total - R$
2.1 Piso Reggia 40x40x1,8 - Cor e Ref. À Definir 1.350,08 m² 79,55 107.398,86      

Total 107.398,86      
 
2.2 REJUNTE – FORNECIMENTO TERRAZZO 

• O rejunte foi desenvolvido para alto desempenho em pisos marmorizados, evitando 
trincas de retração e melhor elasticidade. 

• Produto fornecido em sacos plásticos de 20kgs. 
• Somente abrir a embalagem no momento da utilização. 

 
Preços – perdas não inclusas 

Descrição - Fornecimento de Acessórios Qtde Un Vl. Unit. Total - R$
2.2 Rejunte Terrazzo 2.040,00  kg 4,90        9.996,00          

Total 9.996,00          
 
2.3  TRANSPORTE – FORNECIMENTO TECNOGRAN 

• Os produtos serão transportados via transporte Rodoviário. 
• O transporte consiste em: carregamento no pátio da fábrica até a chegada à obra, onde 
      a descarga com equipamento adequado é responsabilidade do cliente.    
• No momento da descarga deve-se verificar a integridade do material. Após este 

momento não serão aceitas reclamações por quebra no transporte. 
• Modalidade CIF. 

 
Preços – perdas não inclusas 

Descrição Qtde Un Vl. Unit. Total - R$
2.3 Frete para piso 1.350,08 m² 22,00 29701,76
2.3 Frete para rejunte 2.040,00 kg 0,41 836,40

Total 30538,16
 
 
2.4       SERVIÇOS – TCO CONSTRUTORA 

 
2.4.1 Serviços Preliminares: 

• Deslocamento de funcionário – ida e volta 
• Transporte de ferramentas, máquinas e almoxarifado 
• Alojamento e Refeição 
• EPIs, uniformes e ferramentas. 

 
 
 



 
 

 

2.4.2 Aplicação de piso – mão de obra para trabalho diurno: 
• Colocação, rejuntamento e recortes de piso. 
• Máquinas politrizes de alto desempenho, abrasivos diamantados e discos de corte 
• “Makitas”, martelos de borracha, mangueiras de nível, etc. 
• Selamento de proteção – aplicação de duas demãos de produto para proteção do piso. 

Esta proteção não suporta choques mecânicos, exposição a produtos ácidos. 
 
2.4.3 Confecção de argamassa para aplicação de piso marmorizado: 

• Confecção de argamassa de cimento Portland e areia lavada fornecidos pelo cliente 
para até 3cm de espessura. Caso a necessidade de material exceda a quantidade 
apresentada, fica a cargo do cliente o fornecimento dos materiais e a cobrança de R$ 
265,00/m³ para cobrir os custos de mão de obra de confecção. 

• Transporte horizontal de argamassa.  
    

Executivo para os serviços: 
• Colocadores especializados de Pisos Pré Moldados. 
• Polidores 
• Serventes 

 
Outros materiais fornecidos pela contratada: 
• Ferramentas de uso profissional e EPIs. 

 
Fornecimento sob responsabilidade e custos do contratante: 
• Contra piso limpo e nivelado com cota –5cm da cota zero para o piso. 
• Água, energia elétrica 220 e 380V, trifásica, com pontos a cada 30 metros. 
• Cobertura e fechamento lateral onde serão executados os serviços. 
• Documentos, projetos e especificações necessárias para orientar a execução dos pisos. 
• Liberação de frentes, banheiros e vestiários dentro do canteiro de obras. 
• Descarga, transporte vertical e horizontal de pisos e materiais de consumo. 
• Local para almoxarifado dentro do canteiro de obras. 
• Cimento Portland e areia lavada p/ argamassa de assentamento no local da aplicação. 
• Caçambas para detritos. 
• Remoção do selamento de proteção e aplicação de tratamento com selador e cera 

acrílicos. 
 



 
 

 

Preços – perdas não inclusas 
Descrição Qtde Un Vl. Unit. Total - R$

2.4.1 Mobilização 1,00            vb 20.000,00    20.000,00      

2.4.2 Aplicação de piso Reggia
Colocação e rejuntamento 1.350,08     m² 42,00           56.703,36      
Primeiros polimentos e estuque 1.350,08     m² 5,00             6.750,40        
Últimos polimentos 1.350,08     m² 5,00             6.750,40        
Total  52,00           70.204,16      

2.4.3 Mão de Obra Confecção de Argamassa 1.350,08     m² 8,00             10.800,64      

Total Geral  101.004,80    
  

Omissos e outros serviços:  
• Troca de placas por danificação de terceiros e alteração de projetos R$   72,00 / un 
• Homem hora parado por falta de frente     R$   35,00 / h.h 
• Fornec. e instal. de junta de dilat. - perfis de alumínio e mastique            R$  255,00 / ml 
 
Prazo de Execução:  
• A confirmar. 

 
3. REAJUSTE E VALIDADE DA PROPOSTA: 

• Validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da data da proposta. 
• Reajuste: correção pela CUB-PR após 180 dias da mobilização. 

 
4.   CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• Os faturamentos dos produtos e serviços serão efetuados de forma individual por 
pessoas jurídicas independentes. 

• Os materiais necessários para a execução dos serviços serão faturados diretamente ao 
cliente, os quais deverão ser descontados em medição. 

• As notas fiscais do saldo das medições têm como tributação obrigatória no INSS, 
o fator de 3,5% sobre 50% do total da nota fiscal. 

• Não está incluso nos preços orçados: seguros de obra, condomínios e outros 
itens não expostos nas planilhas. 

 
Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a inteira disposição de 
V.S.as, para quaisquer esclarecimentos. 

 
 
Atenciosamente,  
 
André Otsuki 
Gerente Comercial 
41-99270-9909 
andre@tecnogran.com.br 
 


