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ANEXO VIII  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
PREÇO REFERENCIAL 

 

ITEM QUANT.  
 

UNID ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

REFERENCIAL 

01 
 

170  UNID. DIÁRIAS Barco de madeira com 13 metros de comprimento, com capacidade 
de transporte para 15 passageiros, incluindo tripulação, motor à 
diesel à partir de 70hp, infraestrutura e equipamentos de segurança 
(coletes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes da 
embarcação de acordo com as normas vigentes e em perfeito 
estado de conservação); Banheiro completo (vaso sanitário, 
descarga, pia, chuveiro e etc); Toldo ; Lona; Freezer em quantidade 
e tamanho compatível com a capacidade de passageiros da 
embarcação; Bebedouro; Equipamentos e utensílios de cozinha 
(fogão a gás, botijões de gás, liquidificador e demais utensílios 
necessários ao correto funcionamento da cozinha); Caixa de 
ferramentas e de primeiros socorros; Conjunto moto gerador, movido 
a Diesel, com tensão de saída de 110 v e potência de 5KVA; 
Conjunto moto gerador portátil, movido a gasolina, com potência de 
2,5kVA. Sem combustível. 
 

R$       286,66 

02 170 UNID. DIÁRAIS Barco de madeira com 16 metros de comprimento, com capacidade 
de transporte para 20 passageiros, incluindo tripulação, motor à 
diesel à partir de 125hp, infraestrutura e equipamentos de segurança 
(coletes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes da 
embarcação de acordo com as normas vigentes e em perfeito 
estado de conservação); Banheiro completo (vaso sanitário, 
descarga, pia, chuveiro e etc); Toldo ; Lona; Freezer em quantidade 
e tamanho compatível com a capacidade de passageiros da 
embarcação; Bebedouro; Equipamentos e utensílios de cozinha 
(fogão a gás, botijões de gás, liquidificador e demais utensílios 
necessários ao correto funcionamento da cozinha); Caixa de 
ferramentas e de primeiros socorros; Conjunto moto gerador, movido 
a Diesel, com tensão de saída de 110 v e potência de 5KVA; 
Conjunto moto gerador portátil, movido a gasolina, com potência de 
2,5kVA. Sem combustível. 
 

R$      396,66 

03 170 UNID. DIÁRIAS Barco de madeira com 18 metros de comprimento, com capacidade 
de transporte para 25 passageiros, incluindo tripulação, motor à 
diesel à partir de 114hp, infraestrutura e equipamentos de segurança 
(coletes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes da 
embarcação de acordo com as normas vigentes e em perfeito 
estado de conservação); Banheiro completo (vaso sanitário, 
descarga, pia, chuveiro e etc); Toldo ; Lona; Freezer em quantidade 
e tamanho compatível com a capacidade de passageiros da 
embarcação; Bebedouro; Equipamentos e utensílios de cozinha 
(fogão a gás, botijões de gás, liquidificador e demais utensílios 
necessários ao correto funcionamento da cozinha); Caixa de 
ferramentas e de primeiros socorros; Conjunto moto gerador, movido 
a Diesel, com tensão de saída de 110 v e potência de 5KVA; 
Conjunto moto gerador portátil, movido a gasolina, com potência de 
2,5kVA. Sem combustível. 

R$      468,33 
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04 170 UNID. DIÁRIAS Barco de madeira com 18 metros de comprimento, com capacidade 
de transporte para 25 passageiros, incluindo tripulação, motor à 
diesel à partir de 114hp, infraestrutura e equipamentos de segurança 
(coletes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes da 
embarcação de acordo com as normas vigentes e em perfeito 
estado de conservação); Banheiro completo (vaso sanitário, 
descarga, pia, chuveiro e etc); Toldo ; Lona; Freezer em quantidade 
e tamanho compatível com a capacidade de passageiros da 
embarcação; Bebedouro; Equipamentos e utensílios de cozinha 
(fogão a gás, botijões de gás, liquidificador e demais utensílios 
necessários ao correto funcionamento da cozinha); Caixa de 
ferramentas e de primeiros socorros; Conjunto moto gerador, movido 
a Diesel, com tensão de saída de 110 v e potência de 5KVA; 
Conjunto moto gerador portátil, movido a gasolina, com potência de 
2,5kVA. Sem combustível. 
 

R$    523,33 

05 170 UNID. DIÁRIAS Contratação de serviço de locação, sob demanda, de lancha 
voadeira em alumínio com capacidade para 07 passageiros; 
Estrutura em alumínio; Motor gasolina de no mínimo 60 HP; 
Infraestrutura e equipamentos de segurança (coletes salva - vidas 
para todos os passageiros e tripulantes da embarcação de acordo 
com as normas vigentes e em perfeito estado de conservação); Com 
toldo. Sem combustível. 
 

R$      275,00 

06 170 UNID. DIÁRIAS Contratação de serviço de locação, sob demanda, de lancha 
voadeira em alumínio com capacidade para 07 passageiros; 
Estrutura em alumínio; Motor gasolina de no mínimo 115 HP; 
Infraestrutura e equipamentos de segurança (coletes salva - vidas 
para todos os passageiros e tripulantes da embarcação de acordo 
com as normas vigentes e em perfeito estado de conservação); Com 
toldo. Sem combustível. 
 

R$     346,66 

07 170 UNID. DIÁRIAS Contratação de serviço de locação, sob demanda, de lancha 
voadeira em alumínio com capacidade para 07 passageiros; 
Estrutura em alumínio; Motor gasolina de no mínimo 140 HP; 
Infraestrutura e equipamentos de segurança (coletes salva - vidas 
para todos os passageiros e tripulantes da embarcação de acordo 
com as normas vigentes e em perfeito estado de conservação); Com 
toldo. Sem combustível. 
 

R$    473,33 
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