
 

ANEXO IV 
 

PLANILHA DE REFERENCIA  

 
TOLDOS DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM 

POLICARBONATO 
 

 

LOTE 02-  
TOLDOS DE ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM 

POLICARBONATO  

Quant Und. Descrição 

Valor 

Unitário 

Material 

Valor 

Unitário Mão 

De Obra 

Valor 

Unitário  

Total 

 

01 
Und 

O toldo deverá ser em arco de 
estrutura metálica com cobertura 
em policarbonato alveolar fumê 
10mm, fitas de alumínio para 
vedação entre emendas, perfis de 
emenda e acabamento em 
alumínio, borrachas para vedação 
entre as emendas, dimensões de 
7,10x9,25m, mais beiral de 30cm, 
conforme croqui em anexo. Os 
pilares serão em tubos de ferro 
soldadas e pintadas. Oitões 
deverão ter fechamento em 
policarbonato de mesma 
especificação. Pé direito mínimo 
de 3m. Pintura da parte metálica 
com antiferrugem e tinta esmalte 
sintético na cor indicada pelo 
município. 

17.438,08 6.566,68 24.004,76 



01 un 

O Toldo de ligação entre área 
nova e existente, deverá ser em 
estrutura metálica e cobertura em 
policarbonato alveolar fume 
6mm, dimensões de 2,56 x 1,90m, 
conforme croqui em anexo. Os 
pilares metálicos deverão ser 
concretados. Fechamento do vão 
entre as coberturas novas em 
policarbonato alveolar fume 10 
mm com borrachas para vedação 
entre as emendas. Pintura da 
parte metálica com antiferrugem 
e tinta de esmalte sintético na cor 
indicada pelo município. 

2.364,83 801,.70 3.166,53 

01 un 

Reforma de toldo em lona 
existente 28,25m², substituição da 
lona por policarbonato alveolar 
fumê 6mm, reforço da estrutura 
metálica existente, pintura da 
estrutura metálica existente e 
nova com antiferrugem e tinta 
esmalte sintético na cor a definir 

4.969,25 1.973,75 6.943,00 

 

01 
Un 

Toldo deverá ser em arco de 
estrutura metálica com 
sustentação em pedestais de 
apoio concretados e cobertura 
em policarbonato alveolar fume 
6mm, estrutura metálica com 
tubo de ferro sodado e pintado na 
cor indicada pelo município, tubo 
de ferro a cada 1,70 e reforço a 
cada 0,78m na extensão de 3,50m 
conforme croqui em anexo 

2.090,00 815,00 2.905,00 

                                                 TOTAL MATERIAL R$ 26.862,16 

                                          TOTAL MAO DE OBRA R$ 10.157,13 

 TOTAL GERAL MATERIAL+ MAO DE OBRA R$ 37.019,29 

 


