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TABELA de PREÇOS - Serviços de Eletricista (2018)

Quando se trata de uma tabela de preços existem alguns pontos que devem ser levados
em consideração que ficam muito extensos se apresentados de forma detalhada, porém é
importante levar em conta a sua formação e inclui-la no valor cobrado de mão de obra.
Sabemos que tanto cursos técnicos como graduação demandam tempo e dinheiro e por
este motivo você deve sempre levar em consideração isso.
Vela agora alguns preços de serviços de eletricista conforme o IDET - Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho. Obviamente esta é uma tabela elabora à nível nacional e
não leva em conta questões regionais como custos de transporte, refeições,
estacionamento, gasolina entre outros e por isso deve-se compreender a tabela apenas
para consulta técnica.
CONSERTO:
De spot comum (só uma lâmpada) R$ 25,00
De spot comum (acima de três lâmpadas) R$ 15,00
De lâmpada fluorescente (só uma lâmpada) R$ 26,00
De lâmpada fluorescente (acima de três lâmpadas) R$ 15,00
De lâmpada fluorescente calha dupla (só uma calha) R$ 20,00
De lâmpada fluorescente calha dupla (acima de três calhas) R$ 15,00/unid
De lâmpada H-O R$ 50,00
De chave de bóia superior e inferior À Combinar
De chave de bóia superior e inferior em residência R$ 50,00
De refletor de jardim R$ 30,00
De refletor de jardim (acima de três) R$ 25,00
De refletor de piscina À Combinar
De refletor de poste com lâmpada a vapor R$ 48,00
De refletor de poste com lâmpada a vapor (acima de dois) R$ 42,00
De refletor de poste comum R$ 30,00

De arandela de parede R$ 25,00
De contator em motor R$ 60,00
De chuveiro elétrico em Lorenzetti R$ 40,00
De curto-circuito externo R$ 60,00
De curto-circuito interno À Combinar
De curto-circuito trifásico em indústria, apartamento e loja À Combinar
De lustres simples R$ 30,00
De lustres grandes R$ 60,00
De ventilador de teto no local R$ 60,00

INSTALAÇÕES:
De campainha até 20 mts. Interna R$ 50,00
De trewet R$ 45,00
De trewet (acima de dois pontos de luz) À Combinar
De campainha até 20 mts. Externa R$ 40,00
De tubulação entrada de telefone até 10 mts. R$ 60,00
De ponto de luz (só um ponto) R$ 35,00
De ponto de luz com luminária R$ 40,00
De comando de bóia em residência interno (simples) R$ 70,00
De ventilador de teto R$ 50,00
De comando bóia em residência interno (c/ contator) R$ 100,00
De comando simples externo R$ 50,00
De comando de bóia em condomínio À Combinar
De tomada piso força e telefone R$ 40,00
De chuveiro elétrico com aterramento (casa) R$ 85,00
De ar condicionado com aterramento R$ 85,00
De interfone R$ 100,00
De vídeo porteiro R$ 150,00
De refletor de poste R$ 50,00
De refletor de poste (acima de dois) R$ 40,00/unid
De computador R$ 85,00
De lustre simples R$ 40
De lustre grande À Combinar
De antena parabólica R$ 90,00
De antena comum R$ 60,00
De foto célula R$ 55,00
De lâmpada minuteria de edifício ou residência À Combinar
De placa luminosa À Combinar
De sensor de presença R$ 55,00
De sirene de bombeiro R$ 60,00

De extensão de telefone À Combinar
De entrada monofásica com aterramento (quadro de medição) R$ 80,00
De entrada trifásica com aterramento À Combinar
De central telefônica À Combinar
De exaustor R$ 60,00
Elétrica de piscina À Combinar
De sauna À Combinar
De fecho elétrico (até 10 metros) R$ 50,00
De fecho elétrico (acima de 10 metros) À Combinar

COLOCAÇÃO:
De uma campainha R$ 25,00
De spot (só uma lâmpada) R$ 25,00
De interruptor simples R$ 25,00
De interruptor conjunto com tomada R$ 25,00
De tomada R$ 27,00
De interruptor bipolar R$ 27,00
De motor monofásico (ponto inst.) s/ comando R$ 50,00
De motor trifásico (ponto inst.) s/ comando R$ 55,00
De chuveiro elétrico R$ 40,00
De fluorescente (calha simples só 01 lâmpada) R$ 26,00
De fluorescente (calha com duas lâmpadas) R$ 32,00
De fluorescente (calha com três lâmpadas) R$ 40,00
De fluorescente (calha com quatro lâmpadas) R$ 46,00

SUBSTITUIÇÃO
De chave nofuse (até 100 amperes) R$ 70,00
De disjuntor R$ 30,00
De soquete R$ 25,00
De plug R$ 25,00
De reator de partida rápida (duas lâmpadas) R$ 30,00
De disjuntor em quadro energizado R$ 48,00
De luminária em arandela em fachada de prédio À Combinar

ATERRAMENTO:
De chuveiro em residências R$ 50,00
De ar condicionado R$ 48,00
De computador R$ 48,00
De taxa de orçamento R$ 25,00

