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PROJETO BÁSICO 

O Projeto Básico foi elaborado em volume único, compreendendo os seguintes
tópicos:
Seção I
1. Apresentação
2. Secretarias Municipais Requisitantes das Prestações dos Serviços
3. Objeto
4. Justificativa
5. Fundamento Legal
6. Condição de execução
7. Prazo Contratual
8. Prazo Execução do Objeto
9. Fiscais do Contrato
10. Do Recebimento dos Serviços
11. Ações Esperadas

Seção II
12. Estudos Básicos
13. Projetos
14. Orçamento e Cronograma
15. Especificações Técnicas
16. Peças Gráficas
17. Prazo de Execução, Condições de Pagamento e de Recebimento

SEÇÃO I
1. APRESENTAÇÃO

O presente Projeto prevê a Construção dos Novos Banheiros Públicos no Calçadão
da Piazzeta San Marco, contemplando: Construção de Novos Banheiros e
Construção de Fraldário, Ornamentação e Complementos.
Em atendimento ao disposto no art.7º, §2º, inciso I, da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos (Lei nº8.666/93), apresenta-se organizado neste
documento um conjunto de elementos e informações caracterizadores dos serviços
para possibilitar a avaliação dos custos, dos prazos de execução e a definição dos
procedimentos técnicos apropriados, com a finalidade de subsidiar a realização do
processo licitatório e a adequada execução dos serviços a serem contratados.
Estabelece, também, normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões
de conduta para os serviços e deve ser considerado complementar aos desenhos
de execução dos projetos e demais documentos contratuais.
Este Projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Serafina Corrêa por solicitação do Secretário de Obras Públicas. 



2. SECRETARIAS MUNICIPAIS REQUISITANTES DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Coordenação e Planejamento e
Secretaria de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano. 

3. OBJETO: 
Contratar empresa Especializada  para EXECUÇÃO do Projeto, sendo: Execução
de Novos Banheiros Públicos no Calçadão da Praça San Marcos, contemplando:
Construção de Novos Banheiros e Construção de Fraldário, Ornamentação e
Complementos. Os Projetos a serem executado compreendem: Plantas Baixas;
Planta  Cortes;  Planta  Fachadas;  Planta  Situação  e  Localização;  Planta  de
Mobiliário e Memorial Descritivo.
Os  Projetos  Complementares,  Planilha  Orçamentária  e  o  Cronograma  Físico-
financeiro foram desenvolvidos e fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município de Serafina Corrêa.

4. JUSTIFICATIVA: 
Atualmente  os  banheiros  públicos  não  atendem satisfatoriamente  a  população,
pois  se  trata  de  uma  edificação  antiga,  gerando  um  transtorno  para  a
Administração Pública. A necessidade de Construção de Novo Banheiros Públicos,
traz  a  necessidade  de  melhorar  os  espaços  entorno  dele,  proporcionando  um
ambiente mais harmonioso e confortável para que as pessoas possam utilizar. 

5. FUNDAMENTO LEGAL: A contratação na Administração Pública para execução de
serviços deverá obedecer ao disposto na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
e suas alterações e demais normas pertinentes.

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
a) A mão de obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
profissionais sem impedimentos legais e ou de saúde.
b)  A obra  e  suas  instalações  deverão  ser  entregues  completas,  limpas  e  em
condições de funcionar plenamente.
c) A empreiteira se responsabilizará por qualquer dano, acidente ou sinistro que
venha a ocorrer na obra por falta de segurança, falta de equipamentos adequados
tanto de trabalho quanto de segurança dos empregados.
d)  A Contratada  deverá  ser  responsável  pelo  uso  de  EPI's,  dispondo-os  dos
mesmos para seus funcionários; 
e) Ser responsável pelos deslocamentos aos locais solicitados pelo município;
f) Registros no CREA e/ou CAU;
g)  Todos  os  materiais,  obras  e  serviços  a  serem empregados,  ou  executados,
deverão  atender  ao  exigido  nas  Especificações,  nos  projetos  elaborados,  no
contrato firmado entre a CONTRATANTE e o EMPREITEIRO, nas ordens escritas
da  FISCALIZAÇÃO da  CONTRATANTE,  e,  nos  casos  omissos,  nas  Normas  e
Especificações da ABNT e do fabricante do material.
h)  Toda  e  qualquer  modificação  que  acarrete  aumento  ou  traga  diminuição  de
quantitativos  ou  despesas,  será  previamente  outorgada  por  escrito  pela
CONTRATANTE, após o pronunciamento da FISCALIZAÇÃO e só assim tomada



em consideração no ajuste final de contas. Essas modificações serão medidas e
pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.
i)  Os  acréscimos  cujos  serviços  não  estejam  abrangidos  nos  preços  unitários
estabelecidos no contrato, serão previamente orçados de comum acordo com a
FISCALIZAÇÃO.
j)  A  fiscalização  das  obras  e  serviços  será  exercida  pela  CONTRATANTE,
diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada. A existência da
FISCALIZAÇÃO,  não  exime  a  responsabilidade  integral,  única  e  exclusiva  do
EMPREITEIRO, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código
Civil Brasileiro.
k)  O  EMPREITEIRO  deverá  permitir  a  inspeção  e  o  controle,  por  parte  da
FISCALIZAÇÃO, de todos os  serviços,  materiais  e  equipamentos,  em qualquer
época e lugar, durante a execução das obras.
l) Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça às Especificações ou
que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado
sem autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, será considerado inaceitável, ou não
autorizado, devendo o EMPREITEIRO remover, reconstituir ou substituir o mesmo,
ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer
pagamento extra.
m) Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a
substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa
substituição  somente  poderá  se  dar  mediante  autorização  expressa  da
FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.
n) O EMPREITEIRO deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
determinação atinente ao assunto.
o) Os materiais e equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE serão entregues
ao EMPREITEIRO, no almoxarifado da Prefeitura, ou então em depósitos situados
mais próximo das obras, de conformidade com as requisições feitas, em tempo
oportuno  e  nas  quantidades  realmente  necessárias,  para  atender  a  uma
determinada  etapa  dos  trabalhos,  ficando  o  transporte  por  conta  do
EMPREITEIRO.
p) O EMPREITEIRO deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços
um responsável técnico habilitado, engenheiro civil e/ou arquiteto, e um substituto,
escolhido por ele,  e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, o primeiro terá a posição de
residente e representará o EMPREITEIRO, sendo todas as instruções dadas a ele
válidas como sendo dadas ao próprio EMPREITEIRO. Esses representantes, além
de possuírem conhecimentos  e  capacidade profissional  requeridos,  deverão ter
autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e
serviços  a  que  se  referem  as  presentes  Especificações.  O  residente  somente
poderá  ser  substituído  com  o  prévio  conhecimento  e  aprovação  da
CONTRATANTE.
q) O EMPREITEIRO deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a
natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os
mesmos.
r)  Os  equipamentos  a  empregar  deverão  apresentar  perfeitas  condições  de
funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.



s) Será proibido manter, no recinto, da obra, quaisquer materiais não destinados à
mesma.
t)  A  vigilância  do  canteiro  de  obras  será  efetuada  ininterruptamente,  até  a
conclusão e recebimento das obras por parte da FISCALIZAÇÃO.
u)  Deverá  ser  previsto,  em  cada  caso  específico,  o  pessoal,  equipamento  e
materiais necessários à administração e condução das obras.
v)  O emprego de material  similar,  quando permitido  nos Projetos elaborados e
Especificações  entregues,  ficará  condicionado  à  prévia  autorização  da
FISCALIZAÇÃO.
w) A mão de obra a empregar deverá ser de primeira qualidade, de modo a permitir
uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.
x) Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.
y) A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios
qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.
z) Salvo indicado em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento
dos  serviços  serão  procedidos  consoante  as  determinações  e  critérios
estabelecidos nestas Especificações.
aa) Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um Livro de Ocorrências,
onde  serão  registrados  pela  FISCALIZAÇÃO  e/ou  pelo  EMPREITEIRO,  o
andamento e as ocorrências notáveis da obra.

Obs.: Como se trata de Projeto de Construção de Edificação no Perímetro
Urbano  do  Município,  este  deverá  atender  as  legislações  pertinentes  ao
assunto  na  sua  execução,  especificamente  as  normas  de  segurança  e
utilização de EPI's. Sendo que toda e qualquer dúvida, deverá sempre ser
questionada  aos  fiscais  e  técnicos  do  Município  para  orientação  dos
procedimentos e restrições.

7. PRAZO CONTRATUAL: 12 meses.

8. PRAZO EXECUÇÃO DO OBJETO: 150 dias.

9. FISCAIS DO CONTRATO: 
Titular: Engenheiro Civil Reginaldo Gomes; lotado na Secretaria de Obras Públicas,
Trânsito e Desenvolvimento Urbano. 

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
Posterior a prestação dos serviços, a Administração, observado o disposto no art.
69 da Lei Federal nº 8.666/93, dará o recebimento definitivo do objeto licitado.

11. AÇÕES ESPERADAS: 
A Administração, através da execução desse objeto, proporcionará ao Município
uma área com infraestrutura disponível para a população, além de criar um espaço
harmonioso e confortável no Calçadão da Praça San Marcos.



SEÇÃO II
12.  ESTUDOS BÁSICOS:

12.1 Programa de Necessidades do Projeto 
O Programa de Necessidades define as características de todos os espaços
necessários à realização das atividades previstas para o empreendimento.
Foram atendidos todos os condicionantes básicos de acessibilidade exigidos
pela normativa NBR 9050 / 2015. 

12.2 Infraestrutura instalada
No local existe a seguinte infraestrutura instalada: rede de água, sendo a
operadora local a CORSAN; rede de drenagem pluvial, composta por tubos
e sarjetas de responsabilidade do Município; rede de energia elétrica, de
Alta  Tensão  e  Baixa  Tensão,  sendo  a  operadora  responsável  a  RGE;
iluminação  pública,  de  responsabilidade  do  Município;  rede  de  telefonia,
sendo a operadora responsável a Oi; coleta regular de lixo, serviço realizado
por empresa terceirada, contratada pelo Município;

 
13.  PROJETOS

13.1 Projetos Básicos:
a) Plantas Baixas Arquitetônicas;
b) Plantas Baixas de Layout (Mobiliário);
c) Planta de Cortes;
d) Planta de Fachadas;
e) Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
f) ART do Projeto;

13.2 Projetos Executivos:
g) Plantas Baixas Arquitetônicas;
h) Projeto Executivo de Instalações Elétricas e Luminotécnicas;
i) Planilha Orçamentária
j) Cronograma Físico-financeiro

Os Projetos Executivos serão fornecidos pelo Departamento de Engenharia do
Município.

14.  ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO
Os custos para a execução do objeto em questão perfazem o montante indicado na
Planilha Orçamentária.
Estão incluídos todos os custos decorrentes de mão de obra, encargos sociais,
materiais de construção, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos; não
cabendo nenhum ônus adicional para a conclusão das obras, sendo utilizado um
BDI de 20,60%.
Os custos apresentados estão em conformidade com os preços praticados na
localidade, sendo pesquisados preferencialmente na tabela do SINAPI, elaborada
em maio de 2019.



Dessa forma, os preços praticados refletem a realidade do mercado local, podendo
ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.
Anexo, estão as Planilhas Orçamentárias.

15.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO
O Memorial Descrito, com as Especiações Técnicas do Projeto, encontram-se em
volume anexo a este Projeto Básico. 

16.  PEÇAS GRÁFICAS
As pranchas contendo a grafitação do Projeto, estão em Anexo a este Projeto
Básico.

17.  PRAZO DE EXECUÇÃO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS E DE RECEBIMENTO
O prazo de execução dos serviços será conforme Cronograma Financeiro,
contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços.

17.1 O pagamento ocorrerá conforme TERMO DE MEDIÇÃO emitido pela
Fiscalização,  com realização  de  medições  a  cada  etapa  concluída,  a  partir  da
autorização de  início da obra, de acordo com as etapas do cronograma físico-
financeiro apresentado pela contratada. Somente será medido o serviço executado
respeitando-se  o  valor  máximo  acumulado  previsto  no  cronograma  físico-
financeiro,  observados  os  respectivos  projetos,  especificações,  preços  das
planilhas e prazo de conclusão da etapa. 
Não serão medidos serviços executados em desacordo com os projetos e as
especificações ou que contrariem as normas vigentes assim como a boa técnica de
execução.

17.2 Termo de Recebimento Provisório é condição para o pagamento da última
parcela, a emissão por parte da fiscalização do termo de recebimento provisório.
Este  documento  será  emitido  após  conclusão  dos  serviços  previstos  no
cronograma  físico-financeiro,  através  de  termo  circunstanciado,  assinado  pelas
partes,  após comunicação  escrita  da  Contratada  e  posterior  comprovação  pela
fiscalização no prazo de até 10 (dez) dias da comunicação. 

Para que a obra seja aceita em caráter provisório,  naquilo  que diz  respeito  às
obrigações  contratuais  da  CONTRATADA,  as  seguintes  condições  deverão  ser
obedecidas:

a)  todos  os  serviços  constantes  no  Projeto  Básico  e  anexos  deverão  estar
executados;
b) realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções,
acréscimos e modificações;
c) fornecimento, quando for o caso, de notas fiscais e certificados de garantida
referentes a materiais e equipamentos instalados;
d)  entrega  dos  arquivos  atualizados  de  todos  os  projetos  executados,



configurando o “as built” da obra;
e) realização de testes dos equipamentos instalados para verificação de seu
perfeito funcionamento, na presença da fiscalização da Contratante;

17.3 O Termo de Recebimento Definitivo será expedido no prazo máximo de 30
(trinta)  dias,  a  contar  do  Termo  de  Recebimento  Provisório,  mediante  termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do prazo de observação ou
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, não havendo
problemas de nenhuma ordem. 

Art.  73 da Lei  n.º  8.666/1993: “§ 2°  O recebimento provisório ou definitivo não
exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem
ético-profissional  pela  perfeita  execução  do  contrato,  dentro  dos  limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato”.

Art.  618.  do Código Civil:  “Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras
construções  consideráveis,  o  empreiteiro  de  materiais  e  execução  responderá,
durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, como do solo.”

Serafina Corrêa, 19 de junho de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422

Departamento de Engenharia

Pedro Roberto Padilia
Secretaria Municipal de Obras Públicas,

Trânsito e Desenvolvimento Urbano

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal, em exercício
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  1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto destina-se à orientação para a construção dos Novos Banheiros 
Públicos, a ser implantados no local dos existentes, na Piazzeta San Marco - Calçadão. 
 

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 
 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade 
de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como 
toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto 
executivo e suas particularidades. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, 
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 

 

 2 ARQUITETURA 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

O Projeto dos Novos Banheiros Públicos, tem além de anteder pessoas do sexo 
masculino e sexo feminino, atende também pessoas com necessidades especiais. A 
proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios 
básicos para o funcionamento das necessidades. Nos espaços dos Banheiros, o 
dimensionamento dos ambientes atende, sempre que possível, as recomendações técnicas. 

O conjunto da edificação é formado por dois blocos distintos, sendo eles: 
 

 Bloco 1 – Fraldário; 

 Bloco 2 – Banheiros; 
 
A técnica construtiva adotada é simples, adotando materiais facilmente encontrados no 

comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. 
As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto 

armado. Para o revestimento do piso, em áreas fechadas especificou-se cerâmica resistente 
à abrasão. O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa 
reduzir os problemas de execução e manutenção. As portas são especificadas em alumínio. 
A maior parte das esquadrias é do tipo basculante, em alumínio. 

 

2.2 PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 
 
O terreno onde serão executados os novos Banheiros Públicos é o mesmo onde existe 

atualmente os Banheiros. A edificação existente será demolida, e o terreno será limpo e 
nivelado para receber as novas construções. 
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2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 
 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 
alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

 
 Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas básicas dos sanitários existentes; 
 Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da 

tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 
 Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram 

pensados sob o ponto de vista do usuário. 
 Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em 

consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento dos 
Banheiros; 

 Tipologia das coberturas – Foi adotada solução simples de telhado em duas 
águas, embutidos em platibandas, de fácil execução em consonância com o sistema 
construtivo adotado. Foi adotado beiral, que ameniza a incidência solar direta sobre a 
fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espaços. Do mesmo modo, o 
uso de laje de forro, impede a transferência direta do calor oriundo da cobertura, através de 
um colchão de ar. O pé-direito mais alto possibilita melhor ventilação e luminosidade dos 
ambientes. 

 Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 
mínimos de iluminação e ventilação. O posicionamento das janelas viabiliza uma ventilação 
cruzada nos banheiros, amenizando assim o calor. 

 Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram 
especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

 Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que 
privilegiassem harmonia e trouxessem conforto aos ambientes; 

 Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi 
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso. Foram observadas as características 
físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutenção. 

 

2.4 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 
 

Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes, além da área externa de 
circulação: 

 
 Bloco 1 - Fraldário: 

 Fraldário unisex; 
 

Bloco 2 - Banheiros: 

 Banheiro Feminino com PNE; 

 Banheiro Masculino com PNE; 
 

2.5 ACESSIBILIDADE 
 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
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serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”. 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

 

  3 SISTEMA CONSTRUTIVO 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 
 

Algumas das premissas deste projeto têm aplicação direta no sistema construtivo 
adotado: 

 Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

 Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050; 

 Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

 O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, 
o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado; 

 Alvenaria de tijolos furados (dimensões nominais: 14x19x29cm, e 11,5x19x29cm 
conforme NBR 7171); 

 Telhas de aluzinco sobre estrutura de cobertura em madeira; 
 

3.2 ADEQUAÇOES 
 

 Substituições: 
Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4. Elementos 

Construtivos, podem ser facilmente encontrados. A substituição de quaisquer dos mesmos, 
deve ser feita com consulta prévia ao projeto existente, para confirmação de dados relativos 
aos componentes. 

 

3.3 VIDA UTIL DO PROJETO 
 

Sistema 
Vida Útil 

mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50 

Pisos Internos ≥ 13 

Vedação 
vertical externa 

≥ 40 

Vedação 
vertical interna 

≥ 20 

Cobertura ≥ 20 

Hidros sanitário ≥ 20 
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  4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

 

4.1 SISTEMA ESTRUTURAL 
 

4.1.1 Considerações Gerais 
 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações 
sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser consultado o 
projeto executivo de estruturas. 

Quanto à resistência do concreto adotada: 
 

Estrutura FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Lajes 25 MPa 

Sapatas 20 e 25 MPa 

 
4.1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes 

 
4.1.2.1 Fundações 

 
A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 

cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo.  
Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 

cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d’água. Com base na 
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 
execução. 

 
4.1.2.2 Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas 

 
A solução adotada foi de Sapatas, pois a fundação direta é uma opção interessante, 

pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle 
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação. 

As sapatas foram dimensionadas de acordo com as cargas na fundação fornecidas 
pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno. 

 
4.1.2.3 Vigas 

 
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura de 40 cm. 

 
4.1.2.4 Pilares 

 
Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões conforme Projeto 

Estrutural. 
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4.1.2.5 Lajes 
 

É utilizada laje pré-moldada de altura mínima de 12 cm. 
 

4.1.3 Sequência de execução 
 

4.1.3.1 Fundações 
 

4.1.3.1.1 Movimento de Terra: 
 

Como se trata de obra de pequeno porte, as movimentações de terra 
necessárias para a execução das obras serão realizadas pelo Município através da 
Secretaria de Obras Públicas. 

 
4.1.3.1.2 Lançamento do Concreto: 

 
Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, 

as cavas deverão estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao 
concreto, tais como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água 
nas valas da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua 
concretagem antes dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 
camada de brita de aproximadamente 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão 
concretados usando o solo diretamente como fôrma lateral. 

 
4.1.3.2 Vigas 

 
Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 

seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas até a saturação. A 
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

 
4.1.3.3 Pilares 

 
As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as 
formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada 
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma 
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

 
4.1.3.4 Lajes 

 
O escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 

primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas 
deverão ser molhadas até a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura 
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A 
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma. 
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4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÂO 
 

4.2.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos 
 

4.2.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 
 

Tijolos cerâmicos furados 14x19x29cm e 11,5x19x29cm, de primeira qualidade, 
bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

 
4.2.1.2 Sequência de execução: 

 
Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos 

em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e 
revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

 
4.2.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

 
O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito 

com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 
semana após a execução da alvenaria. 

 
 

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto 
 

4.2.2.1 Características e Dimensões do Material 
 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura 
e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

 
4.2.2.2 Sequência de execução: 

 
Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento 

de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela 
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 
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4.3 ESTRUTURAS DE COBERTURAS 
 

4.3.1 Estrutura de Madeira 
 

4.3.1.1 Características e Dimensões do Material 
 

São utilizadas estruturas de madeira compostas por treliças, terças, caibros e 
posteriormente das telhas metálicas leves. 

O tipo de madeira a ser adotado para execução das estruturas sustentação do 
telhado deverá ser: eucalipto, peroba ou angelim. 

 

4.4 COBERTURAS 
 

4.4.1 Telhas Metálicas Trapezoidais Galvanizadas 
 

4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 
 

- Telhas trapezoidais de aço galvanizado pré-pintadas, na cor cinza. 
- 980 mm (cobertura útil) x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento) 
- Modelo de Referencia: 
Isoeste – Telha Standard Trapezoidal – TP-40 ou MBP – MBP 40/1,025 

 
4.4.1.2 Sequência de execução 

 
A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 

simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação mínima 
determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com 
arame de cobre. 

Os encontros dos planos de telhado com planos verticais, empenas e paredes, 
deverão receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros dos planos 
de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, conforme 
especificação 

 
4.4.2 Calhas Metálicas 

 
4.4.2.1 Caracterização e Dimensões do Material 

 
Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume. Dimensões especificadas 

em projeto. 
 

- Modelo de Referência: Marca: Calha Forte; 
 

4.4.2.2 Sequência de execução 
 

Fixar com o auxílio de parafusos inicialmente os suportes de calhas, nas distancias 
e para a obtenção do caimento estabelecido, conforme projeto de instalações de águas 
pluviais. Depois fixar as calhas e utilizar cola de silicone nas emendas entre as peças, com 
sobreposição mínima de 2 cm. 

As calhas deverão ser fixadas ao longo das extremidades das telhas conforme 
projeto. 
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4.5 ESQUADRIAS 
 

4.5.1 Esquadrias de Alumínio (Portas e Janelas) 
 

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material 
 

As esquadrias (janelas e portas) serão de alumínio na cor branca, fixadas na 
alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter 
espessura mínima 6 mm e ser temperados nos casos de painéis maiores. 

 
- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6mm de espessura. 
- Vidros temperados com 10mm de espessura. 

 
4.5.1.2 Sequência de execução 

 
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a 
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve 
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

 
4.5.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

 
As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura, 

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relação às laterais 
das janelas / portas. 

 

4.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 
 

4.6.1 Tinta Asfáltica 
 

4.6.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 
 

- Tinta asfáltica composta por cimento asfáltico policondensados com alto teor de 
sódio, diluído em solventes orgânicos. 

- Lata de 18 litros; 
- Modelo de Referencia: Tinta Asfáltica Neutrol – Vedacil; 

 
4.6.1.2 Sequência de execução: 

 
Aplicar a tinta asfáltica com auxílio de tricha, em demãos, conforme orientação do 

fabricante. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados. 
 

4.6.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
 

A tinta impermeabilização deve cobrir toda a superfície de encontro do elemento 
estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedação.  
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4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS 
 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente 
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o término da alvenaria e o 
início do revestimento deve ser maior. 

 

4.7.1 Paredes externas – Pintura Acrílica 
 

4.7.1.1 Características e Dimensões do Material 
 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas 
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco. 

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou 
equivalente, nas cores indicadas pelo fiscal do Contrato. 

 
4.7.1.2 Sequência de execução: 

 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso, antes 
da aplicação da massa corrida. 

 

4.7.2 Paredes externas 
 

4.7.2.1 Características e Dimensões do Material Cerâmica com imitação de pedra palito: 
 
Revestimento em cerâmica, para áreas externas, imitação de pedra palito. 

 
4.7.2.2 Sequência de execução 

 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 

iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida. 

As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante. 

 

4.7.3 Paredes internas - áreas secas 
 

As paredes internas, da Guarita, receberão acabamento em pintura em tinta acrílica 
acetinada lavável sobre massa corrida PVA. 

 
4.7.3.1 Caracterização e Dimensões dos Materiais: Pintura: 

- As paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: MARFIM 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente. 
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4.7.4 Paredes internas – áreas molhadas 
 

Será aplicada cerâmica 25x35cm, em toda altura do pé-direito, até o teto. 
 

4.7.5 Caracterização e Dimensões do Material: 
 

Cerâmica (30x40cm): 
Revestimento em cerâmica 25x35cm, branca. 
- Comprimento 35cm x Largura 25cm. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 
- Será utilizado rejuntamento epóxi branco. 

 
4.7.6.1 Sequência de execução: 

 
As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 

internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após a instalações das portas e divisórias 
quando da finalização dos ambientes. 

 
4.7.7 Piso em Cerâmica 40x40 cm 

 
4.7.7.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 
- Peças de aproximadamente: 0,45m (comprimento) x 0,45m (largura) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: 

Branco.(450mm x 450mm) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: 

Cinza.(450mm x 450mm) 
- Modelos de Referência: Marca: Incefra Técnica Alta Performance – ref. PS30910 

(415mm x415 mm) 
 

4.7.7.2 Sequência de execução: 
 

O piso será revestido em cerâmica 45cmx45cm branco gelo PEI-05, assentada 
com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores 
plásticos em cruz de dimensão indicada pela modelo referência. Será utilizado rejuntamento 
epóxi cinza platina com dimensão indicada pela modelo referência. 

 
4.7.7.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

 
As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. 

 
4.7.10 Peitoril em granito 

 
4.7.10.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

 
Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 

água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local. 
- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) 
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- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 
 

4.7.10.2 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
 

Os peitoris em granito deverão ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias 
de alumínio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e 
acabamento bizotado. 

Sempre que possível, os caixilhos serão colocados, faceando o parâmetro interno 
das paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo, caso 
não seja possível deverá ser executado peitoril interno e externo. Deverão ser deixadas as 
pingadeiras necessárias aos peitoris. 

 
4.7.11 Piso em Pedras de Ardósia ou Basalto 

 
4.7.11.1 Caracterização e Dimensões do Material: 

 
Trata-se de lajes de ardósia ou basalto, assentados sobre um colchão de pó de pedra 

rejuntadas com argamassa. Permitem manutenção sem necessidade de quebrar o 
calçamento para a execução da obra. 

Opção 1: 
- Piso em lajes retangulares de ardósia ou basalto de 45x45 cm, cor natural; 
- Dimensões: Largura: 45 cm; Comprimento: 45 cm; 
 

4.7.11.2 Sequência de execução: 
 

As lajes serão assentadas sobre camada de pó de pedra, com rejuntamento em 
argamassa. 

 
4.7.11.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

 
Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente 

no próprio relevo. 
 

4.7.12 Tetos – Forro 
 

4.7.12.1 Características e Dimensões do Material: 
 

- Forro em réguas de PVC cor BRANCO, fixadas na em estrutura de madeira na 
laje de cobertura. 
 

4.7.13 Louças 
 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto adota todas as louças na cor branca e com as seguintes 
sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

 
4.7.13.1 Caracterização do Material: 

 
Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais). 
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4.7.14 Metais / Plásticos 
 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto sugere que todos os metais da escola sejam de 
marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

 
4.7.14.1 Caracterização do Material: 

 
Os modelos de referência estão indicados na tabela 6.4 (louças e metais). 
 

4.7.15 Pias dos banheiros em granito 
 

4.7.15.1 Características e Dimensões do Material:  
 

Granito cinza andorinha, acabamento polido. 
- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Espessura do granito: 20mm. 

 
4.7.15.2 Sequência de execução: 

 
Para a instalação das pias de granito, deve ser feito chumbamento na parede. 
- As pias também receberão apoio em mão francesa metálica, conforme 

especificação e detalhamento em projeto. 
 

4.7.16 Elementos Metálicos 
 

4.7.16.1 Portões de Acesso Principal 
 

4.7.19.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 
 

Portões formados por perfis em alumínio de seção 5x5cm, na cor branca. 
Gradil e portão metálico composto de quadros estruturais em alumínio. 

 
4.7.19.1.2 Sequência de execução: 

 
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados aparafusados.  
 

4.7.19.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
 

- Gradil frontal 
- Portões de acesso ao fundo do terreno; 
- Guarda-corpo e corrimão da escada; 
- Gradil de proteção área superior guarita; 

 
4.8 PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 

 
O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, composta por plantio de 

grama e elementos de lazer. 
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4.8.1 Forração de Grama 
 

4.8.1.1 Caracterização e Dimensões do Material: 
 

A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde uniforme e 
ornamental. A forração deverá ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona 
maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio. 

- Tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de 
comprimento. 

- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 
 

4.8.1.2 Sequência de execução: 
 

Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 
todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de 
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada linha de nylon ou 
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes 
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de 
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com 
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.
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_                                                    5 HIDRÁULICA 

 

5.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 
 

5.1.1 Sistema de Abastecimento 
 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 
diários da edificação. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório tipo cisterna com capacidade para 1.000l. A água, a 
partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como 
consta nos desenhos do projeto. 

 
5.1.2 Ramal Predial 

 
O hidrômetro deverá ser instalado em local adequado, a 0,50m, no máximo, da 

testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O 
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de 
água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para 
abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local 
do hidrômetro de consumo. 

 

5.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 
 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos. Todos 
os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em poço sumidouro, 
visto não haver rede pública de coleta de esgoto sanitário. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 
tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

 
5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte 

 
Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

 1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 
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Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à 
tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir 
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir 
o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do 
caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. 
Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal. 

 
5.2.2 Subsistema de Ventilação 

 
Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As 
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação. 

 
5.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 
A classificação de risco para as edificações que compreendem o Projeto é de risco leve, 

segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do país. São exigidos os 
seguintes sistemas: 

 Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 
advertem os usuários da edificação. 

 Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores deverão 
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores 
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

 Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 
autonomia mínima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no projeto. 

 

   6 ELÉTRICA 

 

6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de 
tensão máxima admissível considerando a distância aproximada de 20 metros do quadro 
geral de baixa tensão até a subestação em poste.  

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QDL, seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. 
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais 

de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto 
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como LED. 
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O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 
aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

 

  ____                               7 Considerações Finais 

 
A obra quando concluída, deverá ser limpa, livre de sobras de construção, entulhos. 

Não deverão aparecer marcas de tintas, argamassa, superfícies com manchas em qualquer 
peça, aparelho, vidro, metal ou maçaneta. Todos os equipamentos instalados deverão ser 
testados e estar em pleno funcionamento no ato da vistoria. 

 

_________________8 Ilustrações para Execução 
 

A seguir ilustração de equipamentos e métodos construtivos à serem executados. 
 

 

ilustração cubas 

 

 

Ilustração cubas 
cerâmica, 
balcão em 
granito com 
torneira nova 
metálica 
automática 
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 Ilustração 
saboneteiras 

 
 Ilustração 

toalheiros 

 
 Ilustração 

papeleiras rolão 

 
 Ilustração 

barras de apoio 
PNE 
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 Ilustração 
torneiras 

 

 

Ilustração 
divisórias e 
portas 
sanitários 

 

  

Ilustração vaso 
sanitário e 
válvulas hidra 

 

 

Ilustração 
mictório 
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Serafina Corrêa, 19 de junho de 2019 

 

 

 

 

 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 

CREA RS146.422 

Departamento de Engenharia 

Pedro Roberto Padilia 

Secretaria Municipal de Obras 

Públicas, Trânsito e Desenvolvimento 

Urbano 

 

 

 

 

 

 

Valdir Bianchet 

Prefeito Municipal, em exercício 

 



Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,39%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 0,97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%
TAXA DE LUCRO L 7,00%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislação municipal) 2,50%
CPRB (INSS) 0,00%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 20,60%
BDI RESULTANTE 20,60%

FÓRMULA UTILIZADA:

100,00%
2,50%

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Data:

ART/RRT: 

Nome: Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA/CAU: CREA RS 146.422

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de

Observações: 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a

 - Construção de Edifícios (também para Reformas)

Planilha Múltipla 2 v01 1

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Carimbo



����������	
�	���	����������	���	���

�������

�������

�

	
��������

�

�������

�

	
��������

�

�� ���� ����� ����� ������ ������

�� ���� ����� ����� ����� �����

� ����� ����� ����� ����� �����

�! ���"� ����� ����� ����� �����

�� ��#"�� ��$�� ��$�� ��$�� ��$��

�$ ��%&�	���'����	 ����� ����� ����� �����

�( ���'�	��	�)��������)������*��+�%,	  ����  ����  ����  ����

�� -.*� ����� ����� ����� �����

�/ ���0��� ����� ����� ����� �����

� ����� ������ ������ ������ ������

#� "��	'�	���
���%�"�
'�����	 �(�/!� ��	����� �(�/!� ��	�����

#� -����	� !���� ��	����� !���� ��	�����

# �'12%	�����3��
���� ��/�� ��(�� ��/�� ��(��

#! � 4���%&�	 ������ ��  � ������ ��  �

#� 5��������)������� ���(� ���$� ���(� ���$�

#$ -�%)���6'�)3����� ��(�� ���$� ��(�� ���$�

#( 7�������,'8�� ��� � ��	����� ��� � ��	�����

#� �'12%	������)�����*��+�%,	 ����� ���/� ����� ���/�

#/ -9����.	:���� ����� $���� ����� $����

#�� ��%&�	�;�)������� ��� � ����� ��� � �����

� ����� ������ ������ ������ ������

�� �8�	���98	������:��	 !�(��  �$!� !�(��  �$!�

�� �8�	���98	�*��+�%,��	 ����� ���/� ����� ���/�

� -9���������:���� !�((�  �$(� !�((�  �$(�

�! 7��<�)	�"�����	���
�6'�)����'�� !����  �� � !����  �� �

�� �����:���	����	��% ��!�� �� �� ��!�� �� ��

� ����� ������ ������ ������ ������

7� "����=�������.�'�	����	+���.�'�	�# (�!(� ��$/� �$� (� ��/��

7�

"����=�������.�'�	����	+����8�	���98	�

*��+�%,��	���"����=�����	�-.*���	+����8�	�

��98	������:��	

��!�� �� �� ��!�� �� ��

� ����� ����� ����� ������ �����

������ ������ ������� ������

-	�)�>���3	�
���	�7�������,'8��?���;�*

 �!"��

 �!"��

��� ����
���!� @�.A���������"*�"�7��


���� �������������
�	#��
����

 �!"��

�����$�%�%�%�&

�
	�
���
��'#���	�
���
��'#�

�
����'#��(�� �

 �!"��

Guilherme
Texto digitado
Os Encargos Sociais adotados foram: SEM DESONERAÇÃO / HORISTA.
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ÁREA:

DATA:

VALOR

s/ BDI c/ BDI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES

01.01 93584 Barraco provisório em madeira (depósito) 2,50x2,00 m² m² 5,00 200,00 241,20 168,84 844,20 72,36 361,80 1.206,00 0,53%

01.02 74209-1 Placa de obra padrão Município 1,25 x 2,50m m² 2,50 222,00 267,73 187,41 468,53 80,32 200,80 669,33 0,29%

01.03 74220 Tapume de Obra m² 21,78 47,00 56,68 39,68 864,23 17,00 370,26 1.234,49 0,54%

01.06 99059 Locação da Obra, através de gabarito de tábuas m 40,30 20,00 24,12 16,88 680,26 7,24 291,77 972,03 0,43%

Valor Total Item 01 2.857,22 1.224,63 4.081,85 1,79%

2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – Município

02.01 90105 Escavação/Reaterro mecânica de valas m³ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Valor Total Item 02 0,00 0,00 0,00 0,00%

3.0 FUNDAÇÃO

03.01 94103
Lastro de brita 5 cm de espessura apiloada manualmente. 

Fundo de todos os valos de fundação + fundos das sapatas
m³ 1,30 185,00 223,11 156,18 203,03 66,93 87,01 290,04 0,13%

03.02 94962 Lastro de Concreto ciclópico fck=10Mpa sobre lastro de brita m³ 1,30 276,00 332,86 233,00 302,90 99,86 129,82 432,72 0,19%

03.03 95957

Sapatas isoladas + esperas de pilares em concreto armado 

fck 20,0 Mpa, armadura de aço e caixaria. Conforme Projeto 

Estrutural

m³ 4,80 860,00 1.037,16 726,01 3.484,85 311,15 1.493,52 4.978,37 2,18%

Valor Total Item 03 3.990,78 1.710,35 5.701,13 2,50%

4.0 INFRAESTRUTURA

04.01 95957
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa vigas baldrames, 

armadura de aço e caixaria. Conforme Projeto Estrutural.
m³ 4,78 860,00 1.037,16 726,01 3.470,33 311,15 1.487,30 4.957,63 2,18%

Valor Total Item 04 3.470,33 1.487,30 4.957,63 2,18%

5.0 SUPRAESTRUTURA

05.01 95957
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa Pilares, armadura de aço 

e caixaria. Conforme Projeto Estrutural.
m³ 3,75 1.100,00 1.326,60 928,62 3.482,33 397,98 1.492,43 4.974,76 2,18%

%ITEM

CÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA

Planilha Estimativa Orçamentária
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS PÚBLICOS - R.02 64,08 m²

END.: CALÇADÃO PIAZZETA SAN MARCO Março/Abril 2019
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ÁREA:

DATA:

VALOR

s/ BDI c/ BDI UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL TOTAL ITEM
%ITEM

CÓDIGO 

REFERÊ

NCIA

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA

Planilha Estimativa Orçamentária
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS PÚBLICOS - R.02 64,08 m²

END.: CALÇADÃO PIAZZETA SAN MARCO Março/Abril 2019

05.02 95957

Concreto estrutural fck = 25,0 MPa Vigas Cobertura e de 

respaldo, armadura de aço e caixaria. Conforme Projeto 

Estrutural.

m³ 8,36 1.100,00 1.326,60 928,62 7.763,26 397,98 3.327,11 11.090,37 4,87%

05.03 74202-2

Laje pré-moldada p/Cobertura Térreo, sobrecarga 200kg/m2, 

vãos ate 3,50m/e=8cm, c/ lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 

4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (r eapr.3x) e ferragem 

negativa

m² 81,97 73,20 88,28 61,80 5.065,75 26,48 2.170,57 7.236,32 3,17%

Valor Total Item 05 16.311,34 6.990,11 23.301,45 10,22%

6.0 PAREDES

06.01 87505 Alvenaria tijolos furados m² 239,17 42,00 50,65 35,46 8.480,97 15,20 3.635,38 12.116,35 5,32%

06.02 72139
Tijolos de Vidro, assentados com argamassa, com 

rejuntamento branco e barras de aço
m² 5,32 434,00 523,40 366,38 1.949,14 157,02 835,35 2.784,49 1,22%

Valor Total Item 06 10.430,11 4.470,73 14.900,84 6,54%

7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO

07.01 74106
Impermeabilização vigas baldrame módulo Banheiros + 

módulo fraldário
m² 55,54 10,20 12,30 8,61 478,20 3,69 204,94 683,14 0,30%

Valor Total Item 07 478,20 204,94 683,14 0,30%

8.0 COBERTURA

08.01
92566 + 

92543

Fabricação e instalação de estrutura pontaleada de madeira 

aparelhada para telhado , incluso transporte vertical
m² 59,70 29,25 35,28 24,70 1.474,59 10,58 631,63 2.106,22 0,92%

08.02 94213
Cobertura com telha ondulada de alumínio, espessura 

0,5mm
m² 59,70 38,00 45,83 32,08 1.915,18 13,75 820,88 2.736,06 1,20%

08.03 94227
Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, com 

desenvolvimento 50cm
m 23,10 41,00 49,45 34,62 799,72 14,84 342,80 1.142,52 0,50%

08.04 94227
Algeroz em chapa de aço galvanizado numero 24, com 

desenvolvimento 50cm
m 59,40 41,00 49,45 34,62 2.056,43 14,84 881,50 2.937,93 1,29%

08.05 89512
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, fornecimento e 

instalação, inclusive acessórios
m 54,80 39,00 47,03 32,92 1.804,02 14,11 773,23 2.577,25 1,13%

08.06 74166-2

Caixas de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço, de 60 x 60 

x 60cm, revestida internamente com argamassa traço 1:4 

(ci;ar) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e 

fundo de concreto fck=15Mpa, inclui escavação e confecção

unid. 2,00 225,00 271,35 189,95 379,90 81,41 162,82 542,72 0,24%
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Valor Total Item 08 8.429,84 3.612,86 12.042,70 5,28%

9.0 REVESTIMENTOS INTERNOS e EXTERNOS

09.01 87879 Chapisco interno m² 197,90 2,80 3,38 2,37 469,02 1,01 199,88 668,90 0,29%

09.02 89173 Emboço interno m² 197,90 13,00 15,68 10,98 2.172,94 4,70 930,13 3.103,07 1,36%

09.05 87269
Revestimento Cerâmico paredes molhadas, placas 

esmaltadas, dimensões 25x35cm, altura inteira de parede
m² 197,90 49,00 59,09 41,36 8.185,14 17,73 3.508,77 11.693,91 5,13%

09.06 96111 Forro  de teto em réguas de PVC m² 48,20 39,00 47,03 32,92 1.586,74 14,11 680,10 2.266,84 0,99%

09.07 87879 Chapisco externo m² 329,71 3,00 3,62 2,53 834,17 1,09 359,38 1.193,55 0,52%

09.08 87792 Emboço externo m² 329,71 13,00 15,68 10,98 3.620,22 4,70 1.549,64 5.169,86 2,27%

09.09 87547 Reboco externo m² 294,71 8,00 9,65 6,76 1.992,24 2,90 854,66 2.846,90 1,25%

09.10 88489 Pintura externa, com tinta látex acrílica, duas demãos m² 294,71 12,15 14,65 10,26 3.023,72 4,40 1.296,72 4.320,44 1,90%

09.11 87273 Revestimento externo em pedra palito m² 35,00 49,00 59,09 41,36 1.447,60 17,73 620,55 2.068,15 0,91%

Valor Total Item 09 23.331,79 9.999,83 33.331,62 14,62%

10.0 PISOS

Pisos Internos

10.01 94103 Lastro de brita 7 cm de espessura apiloada manualmente. m³ 3,32 185,00 223,11 156,18 518,52 66,93 222,21 740,73 0,32%

10.01.1 68053 Lona plástica para impermeabilização m² 47,40 5,10 6,15 4,31 204,29 1,85 87,69 291,98 0,13%

10.02 68325 Contrapiso de concreto e=7cm m² 47,40 46,80 56,44 39,51 1.872,77 16,93 802,48 2.675,25 1,17%

10.03 87251 Piso cerâmico, placas esmaltadas, dimensões 45x45cm m² 47,40 29,30 35,34 24,74 1.172,68 10,60 502,44 1.675,12 0,73%

Pisos Externos

10.04 94103 Lastro de brita 7 cm de espessura apiloada manualmente. m³ 4,35 185,00 223,11 156,18 679,38 66,93 291,15 970,53 0,43%

10.05 73921

Piso área externa: Piso em pedra ardosia ou basalto 

assentado sobre argamassa colante rejuntado com cimento 

comum

m² 62,20 55,00 66,33 46,43 2.887,95 19,90 1.237,78 4.125,73 1,81%
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Valor Total Item 10 7.335,59 3.143,75 10.479,34 4,60%

11.0 ESQUADRIAS / VIDROS E SIMILARES

11.01 94569
Janelas em alumínio, tipo maxim ar, cor branca, com vidros; 

fornecimento e instalação; 1° nível
m² 3,38 508,00 612,65 428,86 1.449,55 183,80 621,24 2.070,79 0,91%

11.02 72120
Vidros fixos, e=10mm, fixados em estrutura de alumínio, cor 

branca; fornecimento e instalação
m² 1,20 208,00 250,85 175,60 210,72 75,26 90,31 301,03 0,13%

11.03 94569
Janelas em alumínio, tipo maxim ar, cor branca, com vidros; 

fornecimento e instalação; 2° nível
m² 22,86 508,00 612,65 428,86 9.803,74 183,80 4.201,67 14.005,41 6,14%

11.04 94570
Janelas de correr em vidro, fixadas em estruturas de 

alumínio, cor branca; fornecimento e instalação
m² 0,00 321,00 387,13 270,99 0,00 116,14 0,00 0,00 0,00%

11.05 91341
Portas em alumínio aletado, completa, fornecimento e 

instalação
m² 6,10 436,60 526,54 368,58 2.248,34 157,96 963,56 3.211,90 1,41%

11.06 4828 Peitoril em granito m 30,40 55,00 66,33 46,43 1.411,47 19,90 604,96 2.016,43 0,88%

Valor Total Item 11 15.123,82 6.481,74 21.605,56 9,48%

12.0 DIVISÓRIAS INTERNAS MÓDULO BANHEIRO

12.01 73774
Divisórias em marmorite, e=35mm, chumbado no piso e 

parde com argamassa de cimento e areia, inclusive ferragem
m² 35,20 270,00 325,62 227,93 8.023,14 97,69 3.438,69 11.461,83 5,03%

12.02 91341
Portas em alumínio aletado, completa, fornecimento e 

instalação
m² 9,54 436,60 526,54 368,58 3.516,25 157,96 1.506,94 5.023,19 2,20%

12.03 73744 Cubas em granito tipo cinza andorinha m² 6,60 270,00 325,62 227,93 1.504,34 97,69 644,75 2.149,09 0,94%

Valor Total Item 12 13.043,73 5.590,38 18.634,11 8,18%

13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.01 41598
Entrada de Energia, quadro de entrada, subterrâneo,  

aterramento, ponto no calçadão
unid. 1,00 1.598,00 1.927,19 1.349,03 1.349,03 578,16 578,16 1.927,19 0,85%

13.01.1 92981
Cabo de entrada, 10mm², 3x, fornecimento e instalação + 

eletroduto PVC flexível DN 1 1/2” corrugado 
m 12,00 9,20 11,10 7,77 93,24 3,33 39,96 133,20 0,06%

13.01.2 74130-5 Disjuntor de Entrada tripolar 30A unid. 1,00 95,50 115,17 80,62 80,62 34,55 34,55 115,17 0,05%

13.01.3 74130-5 Disjuntor DPS  30A unid. 1,00 95,50 115,17 80,62 80,62 34,55 34,55 115,17 0,05%
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13.02 74131-6

Quadro de distribuição de energia de sobrepor, CD1, PVC, 

para até 8 disjuntores termomagnéticos, com barramento 

tripolar e aterramento completo, fornecimento e instalação

unid. 1,00 992,70 1.197,20 838,04 838,04 359,16 359,16 1.197,20 0,53%

13.02.1 91930
Cabo entrada p/ quadro CD1, 6,0mm², 3x, fornecimento e 

instalação + eletroduto PVC flexível DN 1 ½” corrugado 
m 42,00 5,90 7,12 4,98 209,16 2,14 89,88 299,04 0,13%

13.02.2 74130-5 Disjuntor do quadro tripolar 25A unid. 1,00 95,50 115,17 80,62 80,62 34,55 34,55 115,17 0,05%

13.02.3 74130-1
Disjuntores termomagnético unipolar 10 a 50 A, 240V, 

fornecimento e instalação
unid. 5,00 11,20 13,51 9,46 47,30 4,05 20,25 67,55 0,03%

13.04 74166-2 Caixa de passagem em alvenaria, 60x60x60cm unid. 4,00 225,00 271,35 189,95 759,80 81,41 325,64 1.085,44 0,48%

13.05 91836 Eletrodutos PVC corrugados flexíveis 1” m 120,00 8,40 10,13 7,09 850,80 3,04 364,80 1.215,60 0,53%

13.06 91981 Pontos elétricos interruptores unid. 6,00 38,00 45,83 32,08 192,48 13,75 82,50 274,98 0,12%

13.07 91993 Pontos elétricos tomadas unid. 6,00 36,00 43,42 30,39 182,34 13,03 78,18 260,52 0,11%

13.08 97607
Luminárias e acessórios: tipo arandela para lâmpadas LED 

compacta 10W completa, fornecimento e instalação
unid. 17,00 90,60 109,26 76,48 1.300,16 32,78 557,26 1.857,42 0,81%

13.09 97592
Luminárias e acessórios: plafon LED; completa, 

fornecimento e instalação
unid. 5,00 90,60 109,26 76,48 382,40 32,78 163,90 546,30 0,24%

13.10 97592

Luminárias e acessórios: luminária sobrepor tipo calha, para 

2 lâmpadas tubulares + 2 lâmpadas LED tubular bivolt 

18/20W base G13 inc. luminária e lâmpadas

unid. 8,00 90,60 109,26 76,48 611,84 32,78 262,24 874,08 0,38%

13.11 91926
Cabos elétricos: PVC 750V 2,5mm², fornecimento e 

instalação
m 350,00 2,70 3,26 2,28 798,00 0,98 343,00 1.141,00 0,50%

13.12 91928
Cabos elétricos: PVC 750V 4.0mm², fornecimento e 

instalação
m 120,00 4,40 5,31 3,72 446,40 1,59 190,80 637,20 0,28%

Valor Total Item 13 8.302,85 3.559,38 11.862,23 5,20%

14.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.01 95635 Hidrômetro, fornecimento e instalação unid. 1,00 130,00 156,78 109,75 109,75 47,03 47,03 156,78 0,07%

14.02 89403
Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação. Redes abastecimento pontos
m 100,00 11,50 13,87 9,71 971,00 4,16 416,00 1.387,00 0,61%

14.04 89449
Tubo PVC soldável água fria DN 50mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação. Redes de Distribuição
m 30,00 12,00 14,47 10,13 303,90 4,34 130,20 434,10 0,19%

14.06 88503
Reservatório de fibra 3.000 lts com acessórios, fornecimento 

e instalação
unid. 1,00 735,00 886,41 620,49 620,49 265,92 265,92 886,41 0,39%
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14.08 74166-2

Caixas de Inspeção em alvenaria de tijolo maciço, de 60 x 60 

x 60cm, revestida internamente com argamassa traço 1:4 

(ci;ar) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e 

fundo de concreto fck=15Mpa, inclui escavação e confecção

unid. 7,00 225,00 271,35 189,95 1.329,65 81,41 569,87 1.899,52 0,83%

14.09 89711
Tubo PVC esgoto predial DN 32mm, para TV, inclusive 

conexões, fornecimento e instalação
m 24,00 14,70 17,73 12,41 297,84 5,32 127,68 425,52 0,19%

14.10 89712
Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 72,00 21,60 26,05 18,24 1.313,28 7,82 563,04 1.876,32 0,82%

14.11 89714
Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 36,00 42,40 51,13 35,79 1.288,44 15,34 552,24 1.840,68 0,81%

14.12 91791
Tubo PVC esgoto predial DN 150mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 36,00 59,00 71,15 49,81 1.793,16 21,35 768,60 2.561,76 1,12%

14.13 89495 Ralo sifonado PVC unid. 4,00 8,40 10,13 7,09 28,36 3,04 12,16 40,52 0,02%

14.14 Poço Sumidouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

14.14.1 72132
Alvenaria tijolo macico 7x10x20cm cim/sb/ar 1:2:2 

prof=200cm 1 vez p/caixas enterradas
m² 23,20 63,20 76,22 53,35 1.237,72 22,87 530,58 1.768,30 0,78%

14.14.2 74202-1 Laje de fechamento m² 8,05 66,00 79,60 55,72 448,55 23,88 192,23 640,78 0,28%

14.14.3 89714 Tubo de ø 100mm espera m 1,00 42,00 50,65 35,46 35,46 15,20 15,20 50,66 0,02%

14.14.4 11886
Fossa Séptica em fibra, para 30 contribuintes, fornecimento 

e instalação
unid. 1,00 1.782,00 2.149,09 1.504,36 1.504,36 644,73 644,73 2.149,09 0,94%

14.14.5 39365
Filtro Anaeróbio em fibra, cap. 1100 litros, fornecimento e 

instalação
unid. 1,00 852,00 1.027,51 719,26 719,26 308,25 308,25 1.027,51 0,45%

Valor Total Item 14 12.001,22 5.143,73 17.144,95 7,52%

15.0 APARELHOS, METAIS, ACESSÓRIOS E MÓVEIS

15.01

86895 + 

86901 + 

86915

Lavatórios de banheiro com cubas cerâmica, balcão em 

granito com torneira nova metálica automática
unid. 1,00 542,60 654,38 458,07 458,07 196,31 196,31 654,38 0,29%

15.02 86915
Torneira metálica automática para lavatórios em granito nos 

Banheiros Masculino e Feminino
unid. 5,00 106,00 127,84 89,49 447,45 38,35 191,75 639,20 0,28%

15.03
95469 + 

377

Vasos sanitários, com válvula hidra, louça branca, assento 

plástico, inclui conjunto para fixação, fornecimento e 

instalação

unid. 6,00 197,00 237,58 166,31 997,86 71,27 427,62 1.425,48 0,63%

15.04
95471 + 

377

Vasos sanitários PNE, com com válvula hidra, louça branca, 

assento plástico, inclui conjunto para fixação, fornecimento e 

instalação

unid. 2,00 687,00 828,52 579,96 1.159,92 248,56 497,12 1.657,04 0,73%
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15.05 74234
Mictório louça branca, com válvula hidra, inclui conjunto para 

fixação, fornecimento e instalação
unid. 2,00 540,00 651,24 455,87 911,74 195,37 390,74 1.302,48 0,57%

15.06 11758 Saboneteira sabão líquido, fornecimento e instalação unid. 5,00 31,70 38,23 26,76 133,80 11,47 57,35 191,15 0,08%

15.07 37401 Dispenser /Porta papel toalha interfolhas unid. 5,00 33,00 39,80 27,86 139,30 11,94 59,70 199,00 0,09%

15.08 37400 Dispenser / Porta papel higiênico rolão unid. 8,00 33,00 39,80 27,86 222,88 11,94 95,52 318,40 0,14%

15.09 36081
Barras de apoio, 80cm de comprimento, 3mm de ø, em aço 

inox
unid. 4,00 211,00 254,47 178,13 712,52 76,34 305,36 1.017,88 0,45%

15.10 89352 Registro de gaveta PVC soldável 32mm unid. 4,00 44,00 53,06 37,14 148,56 15,92 63,68 212,24 0,09%

Valor Total Item 15 5.332,10 2.285,15 7.617,25 3,34%

16.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – PPCI Conforme Projeto específico

16.01 72553
Extintor ABC, 4kg, uso geral, com placa de identificação. 

Inclui fornecimento e fixação
un 2,00 163,00 196,58 137,61 275,22 58,97 117,94 393,16 0,17%

16.02 37559 Placas de identificação “SAÍDA”, padrão NBR un 2,00 35,00 42,21 29,55 59,10 12,66 25,32 84,42 0,04%

16.03 37556 Placas de identificação “PROIBIDO FUMAR”, padrão NBR un 2,00 29,00 34,97 24,48 48,96 10,49 20,98 69,94 0,03%

16.04 38774
Blocos autônomos de iluminação de emergência, compacto, 

iluminação por LED
un 5,00 31,00 37,39 26,17 130,85 11,22 56,10 186,95 0,08%

Valor Total Item 16 514,13 220,34 734,47 0,32%

17.0 MUROS E COMPLEMENTOS

MURO

17.01 95957

Sapatas isoladas + esperas de pilares em concreto armado 

fck 20,0 Mpa, armadura de aço e caixaria. Conforme Projeto 

Estrutural

m³ 0,94 900,00 1.085,40 759,78 714,19 325,62 306,08 1.020,27 0,45%

17.02 95957
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa vigas baldrames, 

armadura de aço e caixaria. Conforme Projeto Estrutural.
m³ 2,62 900,00 1.085,40 759,78 1.990,62 325,62 853,12 2.843,74 1,25%

17.03 95957
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa Pilares, armadura de aço 

e caixaria. Conforme Projeto Estrutural.
m³ 1,46 1.100,00 1.326,60 928,62 1.355,79 397,98 581,05 1.936,84 0,85%

17.04 74106 Impermeabilização vigas baldrame dos muros m² 43,65 10,20 12,30 8,61 375,83 3,69 161,07 536,90 0,24%

17.05 94231 Capa muro em chapa aço galvanizado m 50,00 31,00 37,39 26,17 1.308,50 11,22 561,00 1.869,50 0,82%

17.06 87505 Alvenaria tijolos furados m² 125,00 49,00 59,09 41,36 5.170,00 17,73 2.216,25 7.386,25 3,24%
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17.07 87879 Chapisco externo m² 250,00 3,00 3,62 2,53 632,50 1,09 272,50 905,00 0,40%

17.08 87792 Emboço externo m² 250,00 15,00 18,09 12,66 3.165,00 5,43 1.357,50 4.522,50 1,98%

17.09 87547 Reboco externo m² 250,00 8,00 9,65 6,76 1.690,00 2,90 725,00 2.415,00 1,06%

17.10 88489 Pintura externa, com tinta látex acrílica, duas demãos m² 250,00 12,15 14,65 10,26 2.565,00 4,40 1.100,00 3.665,00 1,61%

COMPLEMENTOS

17.11 85180 Forração com grama sempre verde m² 46,70 22,00 26,53 18,57 867,22 7,96 371,73 1.238,95 0,54%

17.12 91338 Portão em alumínio acesso fundos dos Banheiros m² 3,36 581,00 700,69 490,48 1.648,01 210,21 706,31 2.354,32 1,03%

17.13 99862 Grade frontal: 2un x 2,90m x 1,75m m 10,15 463,00 558,38 390,87 3.967,33 167,51 1.700,23 5.667,56 2,49%

17.14 99862 Portão principal: 1un x 2,0m x 1,75m m² 3,50 463,00 558,38 390,87 1.368,05 167,51 586,29 1.954,34 0,86%

17.16 mercado Bancos de jardim conforme Projeto un 5,00 400,00 482,40 337,68 1.688,40 144,72 723,60 2.412,00 1,06%

Valor Total Item 17 28.506,44 12.221,73 40.728,17 17,87%

18.0 LIMPEZA

18.01 99814 Limpeza Geral da Obra m² 64,08 1,55 1,87 1,31 83,94 0,56 35,88 119,82 0,05%

Valor Total Item 18 83,94 35,88 119,82 0,05%

VALOR TOTAL EM R$

Total Geral do Orçamento 159.543,43 68.382,83 227.926,26 100,00%

20,60 %

112,66 %

* Projeto elaborado no mês de abril 2018; R.02 em Abril 2019;

* Encargos Sociais, de:

BDI: Taxa aplicada sobre o total dos custos diretos – mão de obra, materiais, equipamentos, etc. - INCLUSO NOS PREÇOS DOS ITENS

* Todos os serviços acima serão por Regime de empreitada global. Na realização dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os projetos e o memorial descritivo.

* Todos os serviços acima foram baseados nas Tabelas SINAPI (Sem Desoneração). Data de preços:  13/06/2019; Data de Referência Técnica: 12/06/2019;

* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de:
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Serafina Corrêa, 17 de junho de 2019

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Crea RS 146.422 Prefeito Municipal, em exercício
Departamento de Engenharia
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ÁREA:

END.: CALÇADÃO PIAZZETA SAN MARCO DATA:

Valor Item

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Total

R$ 4.081,85 R$ 4.081,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.081,85

1,79% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 100,00% 100,00%

R$ 5.701,13 R$ 5.701,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.701,13

2,50% 100,00% 100,00%

R$ 4.957,63 R$ 4.957,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.957,63

2,18% 100,00% 100,00%

R$ 23.301,45 R$ 23.301,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.301,45

10,22% 100,00% 100,00%

R$ 14.900,84 R$ 0,00 R$ 14.900,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.900,84

6,54% 100,00% 100,00%

R$ 683,14 R$ 683,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 683,14

0,30% 100,00% 100,00%

R$ 12.042,70 R$ 0,00 R$ 12.042,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.042,70

5,28% 100,00% 100,00%

R$ 33.331,62 R$ 0,00 R$ 13.332,65 R$ 9.999,49 R$ 9.999,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.331,62

14,62% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$ 10.479,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.239,67 R$ 5.239,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.479,34

4,60% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 21.605,56 R$ 0,00 R$ 7.561,95 R$ 7.561,95 R$ 6.481,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.605,56

9,48% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 18.634,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.317,06 R$ 9.317,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.634,11

8,18% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 11.862,23 R$ 0,00 R$ 4.151,78 R$ 4.151,78 R$ 3.558,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.862,23

5,20% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 17.144,95 R$ 0,00 R$ 6.000,73 R$ 6.000,73 R$ 5.143,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.144,95

7,52% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 7.617,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.808,63 R$ 3.808,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.617,25

3,34% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 734,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 734,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 734,47

0,32% 100,00% 100,00%

R$ 40.728,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.728,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.728,17

17,87% 100,00% 100,00%

R$ 119,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119,82

0,05% 100,00% 100,00%

R$ 227.926,26 R$ 38.725,20 R$ 57.990,65 R$ 46.079,30 R$ 44.283,13 R$ 40.847,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 227.926,26

100,00% 16,99% 25,44% 20,22% 19,43% 17,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Serafina Corrêa, 17 de junho de 2019

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Valdir Bianchet

Crea RS 146.422 Prefeito Municipal, em exercício

Departamento de Engenharia

VALOR TOTAL EM R$

16 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO – PPCI

17 MUROS E COMPLEMENTOS

18 LIMPEZA

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

15 APARELHOS, METAIS, ACESSÓRIOS E MÓVEIS

10 PISOS

11 ESQUADRIAS / VIDROS E SIMILARES

12 DIVISÓRIAS INTERNAS MÓDULO BANHEIRO

7 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO

8 COBERTURA

9 REVESTIMENTOS INTERNOS e EXTERNOS

4 INFRAESTRUTURA

5 SUPRAESTRUTURA

6 PAREDES

1 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA – Município

3 FUNDAÇÃO

Cronograma físico financeiro
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS PÚBLICOS R.02 64,08 m²

Março/Abril 2019

ITEM DISCRIMINAÇÃO
ESTIMATIVA PARCELAS MENSAIS
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ART Número

10256981

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS
88597984000180

CENTRO 99250000

19/06/2019 19/06/2020

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

 Engenheiro Civil

AVENIDA 25 DE JULHO 202

CALÇADÃO PRAÇA SAN MARCOS

99250000SERAFINA CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RS

RS

2201422737
guilhermemigliavacca@gmail.com

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Edificações - Arquitetônico 64,08 M²
Projeto Fundações Superficiais 64,08 M²
Projeto Estruturas - Concreto Armado 64,08 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 64,08 M²
Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações 64,08 M²
Memorial Edificações - Arquitetônico 1,00 M²
Orçamento Edificações - Arquitetônico 1,00 M²
Observações REF. PROJETO NOVOS BANHEIROS PÚBLICOS 1,00 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 25/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA/RSGUILHERME MIGLIAVACCALocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODERÁ SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK CIDADÃO - ART CONSULTA












