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Luminária Modelo 01 - Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e espessura do 
tubo de 2mm, com sapata metálica, com braço curvo duplo decorado, com tubo 38mm e espessura de 2mm, detalhes em ferro 
chato 1.1/4” x 1/8”, com gancho para floreiras.  Todos os elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado. 
Luminária em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e base (alojamento para 
equipamento) em alumínio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa de alumínio posicionadas verticalmente, com pintura 
epóxi cor preto texturizado, dimensões aproximadas 360x700mm, com lâmpada e reator vapor metálico 150W. 

Unid 21,00 1.700,00 35.700,00
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Luminaria Modelo 02 - Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e espessura do 
tubo de 2mm, com sapata metálica, com braço curvo duplo decorado, com tubo 38mm e espessura de 2mm, detalhes em ferro 
chato 1.1/4” x 1/8”, com gancho para floreiras.  Todos os elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado. 
O suporte para o refletor deverá ser giratório (instalado na parte superior do poste).  
 Refletor LED RGB com memória, 100W, com controle remoto (instalado na parte superior do poste).
Luminária (02 unidades) em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e base (alojamento 
para equipamento) em alumínio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa de alumínio posicionadas verticalmente, com pintura 
epóxi cor preto texturizado, dimensões aproximadas 360x700mm, com lâmpada e reator vapor metálico 150W. 
Refletor LED RGB com memória, 100W, com controle remoto (instalado na parte superior do poste).

Unid 6,00 2.602,00 15.612,00
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Luminaria Modelo 03 - Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e espessura do 
tubo de 2mm, com sapata metálica, com braço curvo duplo decorado, com tubo 38mm e espessura de 2mm, detalhes em ferro 
chato 1.1/4” x 1/8”, com gancho para floreiras.  Todos os elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado. 
O suporte para o refletor deverá ser giratório (instalado na parte superior do poste).  
  Refletor LED RGB com memória, 100W, com controle remoto (instalado na parte superior do poste).

Unid 2,00 1.682,00 3.364,00

Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Abdon Batosta

outubro de 2018Data:

ORÇAMENTO

Local: Rua João Santin – Centro – Abdon Batista – SC 

Obra: Aquisição de Luminárias para a Praça Central

Valor Unit   
(R$)

Valor Total  
(R$)

Luminárias

Serviço Unid. Qdade
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Luminaria Modelo 04 - Poste metálico reto, em aço galvanizado a fogo, com altura de 3,00m, diâmetro 150mm e espessura do 
tubo de 2mm, com sapata metálica.  Todos os elementos pintados com tinta epóxi, na cor preto texturizado. 
Luminária em polietileno branco, com proteção UV, resistente a impactos, chapéu, detalhes e base (alojamento para 
equipamento) em alumínio repuxado e 04 aletas decorativas em chapa de alumínio posicionadas verticalmente, com pintura 
epóxi cor preto texturizado, dimensões aproximadas 360x700mm, com lâmpada e reator vapor metálico 150W

Unid 18,00 1.340,00 24.120,00

78.796,00

78.796,00TOTAL

Sub total do Item
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