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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 REFORMA de ambientes internos, pintura externa,
troca de parte do coberto e instalação de novo sistema de tratamento de esgoto da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonora M. Bellenzier, localizada na Rua
Minuano nº 135, Bairro Gramadinho.
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 Educação. 

3. OBJETO: 
Contratar empresa Especializada para EXECUÇÃO do Projeto de Reforma, sendo:
A. Reforma dos Sanitários inferiores e superiores;
B. Pintura externa;
C. Troca do telhado da área coberta;
Execução  das  reformas  contemplam: demolição e retirada de elementos
construídos; execução e instalação de novos elementos; execução de nova rede
hidrossanitária; execução de nova rede elétrica; 
Os  Projetos  a  serem executado  compreendem:  Plantas  Baixas;  Planta  Cortes;
Planta Fachadas; 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  as  instalações  da  Escola  Leonora  M.  Bellenzier  não  atendem
satisfatoriamente aos alunos, pois se trata de uma edificação antiga, com redes e
equipamentos antigos, obsoletos, com falta de manutenção, gerando um transtorno
para a Administração Pública. A execução das reformas, traz a necessidade de
melhorar os ambientes internos, proporcionando um ambiente mais harmonioso e
confortável para que os alunos que utilizam esses ambientes. 

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  engenheiro  civil  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 expressamente 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 a contar do Termo de Início de Obras.

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  aos  alunos



ambientes com infraestrutura com conforme e dignas a suas práticas e utilização.

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; 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  CPFL/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 agosto de 2019.
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, 14 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422

Departamento de Engenharia

Susana De Pauli Zanini
Secretária Municipal de Educação

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal, em exercício
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente projeto destina-se à orientação para a execução de Reforma interna dos 
Sanitários, da Pintura Externa, da Substituição de Coberto e de Instalação de Novo Sistema 
de Tratamento de Esgoto da Escola Municipal Leonora M. Bellenzier, para fins de melhorar 
e adequar às necessidades da Escola. 
  

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 
 
 A proposta básica inicial para o referido Projeto é Executar melhorias e adequações 
de ambientes e sistemas da Escola que são utilizados pelos alunos. A implantação do 
Projeto é no mesmo ambiente que existe hoje, porém, todo ele sofrerá intervenção, e será 
composta por: 
 A: Reforma interna dos sanitários inferiores e superiores com instalação de novo 
sistema de tratamento de esgoto; 
 B: Pintura das paredes externas; 
 C: Troca de telhado da área coberta; 

 

 

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

 
3.1 SERVIÇOS INICIAIS 
 
 Para a execução da reforma interna dos sanitários, deverão ser realizados os 
seguintes procedimentos: 
 - Retirada das divisórias leves existentes nos sanitários; 
 - Retirada dos aparelhos sanitários e das instalações hidrossanitárias existentes; 
 - Retirada das instalações elétricas existentes; 



 

 

 - Demolição do revestimento cerâmico existentes nas paredes; 
 - Demolição do piso cerâmico existente; 
 - Demolição de paredes de alvenaria indicadas em Projeto 
 - Destinação correta dos entulhos provenientes das demolições; 
 
3.2 CONTRAPISO 

 
 O piso existente deverá ser removido e rasgos no contrapiso para passagem de 
novas tubulações serão necessários. Está previsto a execução de uma nova camada de 
contrapiso, feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado 
e rústico, para posterior aplicação de novo revestimento cerâmico. 
 Deverão ser instalados caixas sifonadas para destinação das águas dos lavatórios 
conforme previsto em Projeto. 
  
3.3 PAREDES E PAINÉIS 

 
     3.3.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos 
  

 Para fechamento de vãos, criando novos pontos de entrada aos sanitários. 
 Tijolos cerâmicos furados, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, 
com as faces planas, cor uniforme; 
 - Largura: 14 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 39 cm; 
 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 receberão 
revestimento de chapisco, emboço e cerâmica. 
 As paredes executadas deverão receber revestimento de chapisco, emboço e 
reboco. 
 
     3.3.2 Revestimentos 

  
 PAREDES INTERNAS: 
 Áreas Molhadas: nos sanitários deverá ser aplicado revestimento cerâmico até o teto 
em placas 30x40cm na cor branca. Deverão ser devidamente rejuntadas. 
 Antes de iniciar a composição dos pisos deverão ser verificados os itens que seguem: 
 - Se todas as tubulações hidráulicas estão executadas e funcionando perfeitamente; 
deverão ser realizados testes de fluxo de água; 
 

     3.3.3 Divisórias em granito 

  
 Granito cinza andorinha, acabamento polido, dimensões vaiáveis, conforme Projeto, 
espessura 3,0 cm para boxes dos banheiros. 
 A fixação dos mesmos deverá ser na parede e no piso. 
 Deverão prever a fixação das portas dos boxes. 

Todas as portas dos boxes deverão ser de abrir, tipo veneziana, de alumínio na cor 
branca, devidamente fixadas nas estruturas de granito. 
 
 



 

 

3.4 PISOS 

 
 O piso será revestido em cerâmica 60cm x 60cm branco gelo PEI-05, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi 
cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 
 O piso deverá ser executado diretamente sobre o contrapiso regularizado. 
 Antes de iniciar a composição dos pisos deverão ser verificados os itens que seguem: 
 - Se todas as tubulações sanitárias estão executadas e funcionando perfeitamente; 
deverão ser realizados testes de fluxo de esgoto; 

- Nivelamento do contrapiso, inexistência de partes soltas e isenção de sujeiras e 
graxas; 
  
3.5 ESQUADRIAS 

 
 PORTAS BOXES SANITÁRIOS: 
 Todas as portas dos boxes deverão ser de abrir, tipo veneziana, de alumínio na cor 
branca, devidamente fixadas nas estruturas de granito. Deverá possuir trinco com 
informação: LIVRE / OCUPADO; 
 

 PORTA DE ENTRADA: 
Deverão ser de abrir, tipo veneziana, de alumínio na cor branca, devidamente fixadas.  
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar com 
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros 
das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. 
 
3.6 PINTURA 

 
O teto dos sanitários femininos e masculinos receberão pintura tipo látex PVA, cor 

branca, duas demãos. 
 

 

4 HIDROSSANITÁRIO 

 
4.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 
  

 Para o abastecimento de água será utilizada a rede existente. Será redistribuído os 
pontos de consumo com tubulação de 32mm, em PVC Rígido. 
 
4.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

 
 Deverá ser executadas novas redes de esgoto, conforme Projeto Sanitário. A 
destinação será para a rede existente. 
 Nos pontos previstos em Projeto serão instaladas caixas sifonadas de PVC e 
posteriormente destinado para uma rede coletora que destinará para a rede existente. 
 As tubulações deverão ser instaladas obedecendo as declividades mínimas de 1,5%. 



 

 

 
4.3 APARELHOS, METAIS, ACESSÓRIOS E MÓVEIS 

 
 Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das peças, o projeto padrão 
adota todas as louças na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de 
referência abaixo: 
 

     4.3.1 Lavatórios 

 
 Lavatórios de banheiro com cubas granito cinza andorinha, acabamento polido, 
dimensões vaiáveis, conforme Projeto, espessura 3,0 cm, fixadas na parede, com torneira 
de mesa, de pressão, de fechamento automático:  
 

 
     
    
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.3.2 Vaso sanitário 

 
 Vasos sanitários, com caixa acoplada louça branca, assento plástico, caixa de 
descarga acoplada, inclui conjunto para fixação, fornecimento e instalação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

     4.3.3 Vaso sanitário PNE 

 
 Vasos sanitários PNE, com caixa acoplada louça branca, assento plástico, caixa de 
descarga acoplada, inclui conjunto para fixação, fornecimento e instalação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.3.4 Saboneteira 

 
 Saboneteira sabão líquido, fornecimento e instalação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     4.3.5 Papeleira 

  
 Dispenser /Porta papel toalha interfolhas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

     4.3.6 Papeleira 

 
 Dispenser / Porta papel higiênico rolão: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     4.3.7 Barras PNE 

 
Barras de apoio, 3mm de ø, em aço inox: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
     4.3.8 Torneiras 

 
 Torneira de mesa, de pressão, de fechamento automático: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
 
 



 

 

     4.3.9 Divisórias 

 
 Divisórias em granito com portas em alumínio:  

 
 

 

4.4 SISTEMA SANITÁRIO 

 
 Visando melhorar o Tratamento de Esgoto, será executado um novo Sistema, 
composto por: caixas de inspeção, caixa de gradeamento, reator anaeróbio, bio filtro 
anaeróbio, clorador e caixa de inspeção. 
 Os componentes, dimensões e volumes dos equipamentos estão indicados em 
Projeto Específico. 
 
     4.4.1 Caixas de Inspeção 

As caixas de inspeção deverão ser de alvenaria, dimensões internas de 60x60x60cm, 
rebocadas internamente e com tampa de concreto armado, nas quantidades e locais 
indicados em Projeto. 
  
     4.4.2 Caixas de Gradeamento 

A caixa de gradeamento deverá ser pré-fabricada, em PRFV (Plástico Reforçado em 
Fibra de Vidro), com paredes internas revestidas com gel coat isoftálico. 

Será de 500 litros. 
 
     4.4.3 Reator Anaeróbio 

Tanque cilíndrico fabricado em PRFV. Composto pelos seguintes elementos: distri-
buidor de fluxo, cone defletor, tubo de sucção, tubo de limpeza, suspiro e tampa de inspeção. 

Será de 32.000 litros. 
 

     4.4.4 Filtro Anaeróbio (Biofiltro) 
Tanque cilíndrico fabricado em PRFV. Composto pelos seguintes elementos: distri-

buidor de fluxo, anéis corrugados (meio filtrante), tubo de sucção, suspiro e tampa de ins-
peção. 

Será de 32.000 litros. 
 



 

 

     4.4.5 Caixa Cloradora 

Caixa Cloradora em polietileno, permitindo o tratamento/desinfecção final do lí-
quido/esgoto proveniente do Sistema Reator e Biofiltro, com a utilização de pastilhas de 
cloro. 

Será de 400 litros. 
 
     4.4.6 Instalação do Sistema 

- A rede enterrada será utilizada a existente. Será conectada nova rede a partir da 
saída debaixo da edificação, assentada sob a calçada existente e destinada ao novo local 
indicado em Projeto. A tubulação será de PVC, série reforçada para esgoto, devidamente 
assentada e recoberta;  

- Os equipamentos serão ser instalados enterrados, conforme desenhos; 
- Ao escavar o local de instalação, deverá ser nivelada a base da vala. A vala deve 

ter, pelo menos 20 cm a mais de diâmetro do que o diâmetro dos equipamentos; 
- Deverá ser constituída sapata nivelada em concreto armado, para suportar o peso 

total dos equipamentos cheios (aproximadamente 22.500 kg cada tanque), que servirá 
como base para o sistema; 

- Realizar as conexões utilizando-se anéis de vedação; 
- Encher o reator e o filtro com água; 
- Deixar o sistema em repouso por 24 h para assegurar que a estanqueidade do 

mesmo foi preservada durante a movimentação, instalação e conexões; 
- Utilizar terra peneirada (livre de pedras ou objetos pontiagudos), areia ou pó de 

brita e efetuar a compactação a cada 25 cm; 
- Preservar fácil acesso à tampa de inspeção para a manutenção e limpeza periódica 

(12 meses); 
- Ao final da instalação do sistema e após testes de funcionamento, a calçada do 

passeio público deverá ser reassentada; 
 

5 ELÉTRICA 

 
 As instalações elétricas obedecerão rigorosamente às normas da concessionária 
local RGE/CPFL e projeto. As luminárias serão do tipo LED. O perfeito funcionamento das 
instalações ficará sob responsabilidade da empresa Contratada, estando a critério da 
Fiscalização, impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em 
conformidade com esta especificação e/ou projeto. 
 A execução de todos os trabalhos deverá obedecer aos preceitos de boa técnica e 
às normas técnicas que lhe forem aplicáveis, e todo material utilizado deverá ser de 1ª 
qualidade. 
 A especificação de materiais consta na planilha orçamentária. 
 As instalações elétricas serão executadas com eletrodutos de embutir nas paredes, 
fabricados em PVC e instalados conforme orientação do fabricante. 
 
5.1 CONDUTORES 

 
 Todos os condutores foram calculados obedecendo aos critérios de máxima corrente 
e queda de tensão (de acordo com a NBR 5410), sendo escolhido sempre o critério que 
apresentar a maior secção. 



 

 

 Todos os condutores utilizados na obra deverão ser antichamas das marcas e 
modelos de primeira qualidade encontradas no mercado. A rede é monofásica 220V. As 
ligações serão aéreas e vindas da rede pública existente, conforme especificado no Projeto 
Elétrico. 
 
5.2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

  
 No que se refere aos condutores observar-se-á que as emendas somente poderão 
ser executadas nas caixas, devendo ser soldadas e isoladas adequadamente, e que a 
enfiação dos condutores nos eletrodutos só será executada após a conclusão de toda a 
tubulação e estar seca e limpa.  

 
5.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 

  
 A iluminação, os pontos de tomadas, deverão obedecer rigorosamente ao projeto 
elétrico, tanto nas quantidades quanto nas posições dos pontos previstos. A iluminação 
geral será feita com a utilização de luminárias de sobrepor, conforme projeto elétrico. 
 
5.4 ILUMINAÇÃO INTERNA 

 
 Ponto elétrico iluminação: luminária sobrepor tipo plafon LED 18W, 22 x 22cm e 
luminária sobrepor tipo plafon LED 42W, 40 x 40cm, conforme Projeto Elétrico. 
 

6 PINTURA EXTERNA 

 
 As paredes externas da Escola receberão novo revestimento, sendo diferenciado 
conforme Projeto Técnico de Pintura. 
 
 - todas as paredes deverão ser lixadas e limpas; 
 - antes da aplicação da tinta texturizada, deverá ser aplicado uma demão de base 
protetora para paredes: fundo preparador; 
 - nos locais indicados no Projeto deverá ser aplicado tinta texturizada acrílica na 
cores previstas; 
 - nos tijolos a vista deverá ser aplicado resina impermeabilizante incolor;  
 
 

7 TROCA DE TELHADO 

 
 O telhado de cobertura da área coberta será substituído, de telhas cerâmicas para 
telha colonial alizinc modelo ON 46, na cor laranja, com isolamento termoacústico.  
 As telhas existentes deverão ser retiradas manualmente, com cuidado para possível 
reutilização posterior. 
 As novas telhas deverão seguir as orientações do fabricante para instalação. 
 
 



 

 

8 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. 

 
 

Serafina Corrêa, 13 de agosto de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Eng. Civil Guilherme Migliavacca 
CREA RS146.422 

Departamento de Engenharia 

Susana De Pauli Zanini 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 

 Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

 



1.0 SERVIÇOS INICIAIS

01.01 74209-1 Placa de Obra padrão Governo m² 2,50 Placa de 2,00 x 1,25m

01.02 72178
Retirada de chapas de madeira, divisórias leves dos boxes sanitários 

existentes
m² 48,00 Conforme projeto arquitetônico

sanitários femininos: (auxílio AutoCAD)

qte C h m³

5 1,00 2,00 10,00

1 6,00 2,00 12,00

sanitários masculinos: (auxílio AutoCAD)

qte C h m³

4 1,00 2,00 8,00

1 5,00 2,00 10,00

sanitários superiores: (auxílio AutoCAD)

qte C h m³

2 2,00 2,00 8,00

01.03 97622
Demolição de paredes internas: paredes boxes dos sanitários 

inferiores e superiores + abertura de porta para passagem
m³ 0,69 Conforme projeto arquitetônico

entre sanitários masculino e feminino

qte A h m³

1 0,23 3,00 0,69

01.04 97633
Retirada do revestimento cerâmico existente na parede de fundos 

dos box; sanitários
m² 176,62 Conforme projeto arquitetônico

sanitários inferiores: 125,10 m²

sanitários superiores: 51,52 m²

01.05 97645
Retirada das esquadrias existentes dos box e retirada das portas de 

entrada
unid. 11,00 Conforme projeto arquitetônico; sanitários inferiores e superiores

01.06 97634 Retirada do piso cerâmico existente m² 52,80 Conforme projeto arquitetônico

sanitários inferiores: 43,80 m²

sanitários superiores: 9,00 m²

01.07 97663 Retirada das instalações hidráulicas existentes e aparelhos unid 25,00 Conforme projeto arquitetônico: vasos + lavatórios

01.08 97661 Retirada das instalações elétricas existentes m 50,00 luminárias de teto, rede existente

01.09 99814
Limpeza geral do ambiente após demolições para iniciar a execução 

das melhorias
m² 52,80 área quadrada dos ambientes de sanitários

SERVIÇOS PARA REFORMA

2.0 REFORMA INTERNA DOS SANITÁRIOS

02.01 87481 Alvenaria para fechamento dos vãos de paredes m² 8,50 Conforme projeto arquitetônico

C h A

1,50 3,00 4,50 m²

2,00 2,00 4,00 m²

02.02 87879 Execução de chapisco na alvenaria construída m² 17,00 em ambos os lados das paredes construídas

02.03 89173 Execução de emboço nas paredes construídas m² 17,00 em ambos os lados das paredes construídas

02.04 5998 Execução de reboco nas paredes construídas m² 17,00 em ambos os lados das paredes construídas

02.05 90446
Demolição necessária no piso (rasgos) para instalar os elementos de 

ralo e tubulação de destino das águas para fora do prédio
m 28,00 quebra do piso no entrono de instalação do elemento ralo e para rede de esgoto

rede vasos sanitário feminino: 6,00 m

rede pias sanitário feminino: 5,00 m

rede vasos sanitário masculino: 4,00 m

rede pias sanitário masculino: 3,00 m

rede de interligação: 7,00 m

sanitários superiores: 3,00 m

02.06 89707
Instalação das caixas sifonadas para destino das águas dos 

lavatórios;
unid 4,00 conforme projeto hidrossanitário

02.07 89712
Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 33,00 tubo de ligação dos tubos de ventilação

C = 3,00 m

Qte = 11,00 unid

02.08 89713
Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 24,00 tubo de ligação dos lavatórios / ralos para destinação

02.09 89714
Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 45,00 tubulação de destinação das águas dos vasos sanitários

02.10 87620
Execução de contrapiso de nivelamento para assentamento da 

cerâmica
m² 52,80 Conforme projeto arquitetônico

sanitários inferiores: 43,80 m²

sanitários superiores: 9,00 m²

02.11 89957

Instalação da tubulação de água fria para os pontos de consumo, 

incluindo os registros (geral para cada conjunto de aparelhos); 

contempla os rasgos nas paredes, instalação dos tubos e 

fechamento dos rasgos

unid 25,00

02.12 87273
Execução da cerâmica nas paredes das áreas molhadas dos 

ambientes: sanitários inferiores e superiores
m² 176,62 Conforme projeto arquitetônico

sanitários inferiores: 125,10 m²

sanitários superiores: 51,52 m²

Memória de Cálculo
OBJETO: Reforma dos Sanitários, Pintura Externa e substituição de Coberto

END.: Rua Minuano, Bairro Gramadinho

ITEM

CÓDIGO 

REFERÊNCI

A

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforma Projeto Hidráulico – contempla: rasgos nas paredes, tubulação de descida, registros e fechamento dos 

rasgos com argamassa; para os pontos de consumo 
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Memória de Cálculo
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END.: Rua Minuano, Bairro Gramadinho
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A

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT. MEMÓRIA DE CÁLCULO

02.13 87257
Execução do piso cerâmico, com placas esmaltadas extra de 

dimensões 60x60cm
m² 52,80 Conforme projeto arquitetônico

sanitários inferiores: 43,80 m²

sanitários superiores: 9,00 m²

02.14 89357
Execução da rede hidráulica para abastecimento dos aparelhos de 

consumo (lavatórios+vasos)
m 20,00 rede de abastecimento, interligação da rede existente com os pontos de consumo

02.15 91341 Porta de alumínio aletadas uma folha 0,90 x 2,10 m; completa; m² 3,78 substituição da porta de acesso dos sanitários inferiores

02.16 91341 Porta de alumínio aletadas uma folha 0,70 x 2,10 m; completa; m² 2,94 substituição da porta de acesso dos sanitários superiores

02.17 73774
Fornecimento e instalação de divisória em granito, e=3cm; inclui 

fixação; dimensões conforme Projeto
m² 36,88 Conforme projeto arquitetônico

C h qte A

sanitários femininos: (auxílio AutoCAD): 0,85 1,90 1 1,62 m²

1,90 1,90 1 3,61 m²

1,80 1,90 4 13,68 m²

0,30 1,90 1 0,57 m²

0,45 1,90 4 3,42 m²

0,10 1,90 1 0,19 m²

sanitários masculinos: (auxílio AutoCAD) 0,26 1,90 1 0,49 m²

0,45 1,90 2 1,71 m²

0,15 1,90 1 0,29 m²

1,45 1,90 3 8,27 m²

0,20 1,90 1 0,38 m²

sanitários superiores: (auxílio AutoCAD) 0,10 1,90 2 0,38 m²

0,60 1,90 2 2,28 m²

02.18 91341
Portas de alumínio aletado, uma folha; completa; para boxes dos 

sanitários; inclusas guarnições e fixação no granito;
m² 12,92 aberturas dos boxes de sanitários, inferiores e superiores

qte L h A

2 0,80 1,70 2,72 m²

10 0,60 1,70 10,20 m²

02.19 86888

Vasos sanitários, com caixa acoplada louça branca, assento plástico, 

caixa de descarga acoplada, inclui conjunto para fixação, 

fornecimento e instalação

unid 9,00 para sanitários masculinos e femininos

02.20 36520

Vasos sanitários PNE, com caixa acoplada louça branca, assento 

plástico, caixa de descarga acoplada, inclui conjunto para fixação, 

fornecimento e instalação

unid 2,00 para sanitário PNE

02.21 36205
Barras de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm,  3mm 

de ø
unid 4,00 para sanitário PNE; 2 por sanitário; lateral e fundos

02.22 11795 Cubas esculpidas em granito, conforme Projeto m² 17,46 cubas para lavatório do ambiente 04 e ambiente 01, conforme Projeto

sanitário feminino: sanitário masculino: sanitários superior: 2x

qtde comp. larg. área total qtde comp. larg. área total qtde comp. larg. área total

tampo superior: 1,00 4,00 0,60 2,40 m² 1,00 4,80 0,50 2,40 m² 1,00 1,50 0,50 0,75 m²

peça fundos: 1,00 4,00 0,20 0,80 m² 1,00 4,20 0,20 0,84 m² 1,00 1,50 0,20 0,30 m²

peças laterais: 2,00 0,60 0,20 0,24 m² 2,00 0,60 0,20 0,24 m² 2,00 0,60 0,20 0,24 m²

peça frente: 1,00 4,00 0,20 0,80 m² 1,00 4,80 0,20 0,96 m² 1,00 1,50 0,20 0,30 m²

espelho superior: 1,00 4,00 0,20 0,80 m² 1,00 4,80 0,20 0,96 m² 1,00 1,50 0,20 0,30 m²

espelho interno: 1,00 3,80 0,15 0,57 m² 1,00 4,60 0,15 0,69 m² 1,00 1,30 0,15 0,20 m²

por cuba: 5,61 m² 6,09 m² 2,09 m²

coeficiente de correção de fabricação: 10,00 % 10,00 % 10,00 %

02.23 86882
Kit sifão para lavatórios, tipo garrafa/copo em PVC; fornecimento e 

instalação
unid 4,00 para cubas esculpidas em granito; um para cada cuba

02.24 36796
Torneiras de mesa, de pressão, de fechamento automáticas; 

fornecimento e instalação
unid 16,00 para as cubas conforme indicação em Projeto;

02.25 11758 Saboneteira sabão líquido, fornecimento e instalação unid. 8,00 1 para cada 2 torneiras

02.26 37401 Dispenser /Porta papel toalha tipo bobina unid. 8,00 1 para cada 2 torneiras

02.27 37400 Dispenser / Porta papel higiênico rolão unid. 11,00 1 por box sanitário

02.28 88486 Pintura do teto sanitários m² 40,95 Conforme projeto arquitetônico

sanitários femininos: 21,70 m²

sanitários masculinos: 19,25 m²
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02.29 Sistema Sanitário

equipamento capacidade diâmetro altura

caixa de inspeção entrada: 0,60 0,60

caixa de gradeamento: 500 l 1,52 0,56

reator anaeróbio uasb: 32000 l 3,00 4,25

bio filtro anaeróbio: 32000 l 3,00 4,25

clorador: 100 l 0,52 0,65

caixa de inspeção saída: 0,60 0,50

02.29.1 97634 Retirada do passeio existente m² 30,00 para passagem da tubulação: L = 1,00 m

C = 30,00 m

02.29.2 95956
Base de concreto armado para sustentação equipamentos, sobre 

uma camada de 10cm de brita
m³ 1,52 base de concreto, mínimo 10cm maior que o diâmetro do equipamento; espessura de 10cm

caixa de gradeamento: 0,09 m³

reator anaeróbio uasb: 0,71 m³

bio filtro anaeróbio: 0,71 m³

clorador: 0,02 m³

02.29.3 74166 Caixa de inspeção de entrada unid. 1,00 conforme Projeto Tratamento Efluentes

02.29.4 mercado Caixa de gradeamento 500 litros unid. 1,00 conforme Projeto Tratamento Efluentes

02.29.5 mercado Reator anaeróbio UASB 32000 litros unid. 1,00 conforme Projeto Tratamento Efluentes

02.29.6 mercado Bio filtro anaeróbio 32000 litros unid. 1,00 conforme Projeto Tratamento Efluentes

02.29.7 mercado Clorador 100 litros unid. 1,00 conforme Projeto Tratamento Efluentes

02.29.8 74166 Caixa de inspeção de saída unid. 1,00 conforme Projeto Tratamento Efluentes

02.29.9 89714 Tubulação 100mm para interligação equipamentos m 6,00 para interligação dos equipamentos

02.29.10
99253 + 

6171
Execução de caixas de passagem auxiliares unid. 3,00 conforme projeto do sistema; para inspeção e mudanças de direção

02.29.11 83694 Reassentamento do passeio público m² 30,00 conforme necessário

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.01 97590
Luminárias plafon LED 18W, 22x22cm; fornecimento e 

instalação
unid. 10,00 para iluminação, conforme Projeto

03.02 97592
Luminárias plafon LED 42W, 40x40cm; fornecimento e 

instalação
unid. 2,00 para iluminação, conforme Projeto

03.03 91852
Eletrodutos corrugados para ligações dos pontos de tomada e 

interruptores
m 20,00 para instalação na rede elétrica; pontos de tomada e iluminação

03.04 91996 Tomada 2P+T completa, completa unid. 6,00 tomadas para chuveiros e lavanderia

03.05 91953
Interruptor simples, de uma tecla, completo, fornecimento e 

instalação
unid. 5,00 interruptores para acionamento da iluminação; conforme Projeto

03.06 91926 Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação m 60,00 para circuitos previstos

SERVIÇOS EXTERNOS

4.0 PINTURA EXTERNA

04.01 88495 Lixamento das paredes que receberão pintura m² 677,95 Conforme projeto específico

04.02 88415
Aplicação de uma demão de base protetora para paredes: fundo 

preparador
m² 677,95 Conforme projeto específico

04.03 88424 Aplicação de textura pigmentada cor Amarela m² 605,45 Conforme projeto específico

04.04 88424 Aplicação de textura pigmentada cor Laranja m² 72,50 Conforme projeto específico

04.05
88487 

composto

Aplicação de resina impermeabilizante incolor sobre as alvenarias a 

vista
m² 229,20 Conforme projeto específico

5.0 TROCA DE TELHAMENTO

05.01 97647 Retirada do telhamento cerâmico existente na área coberta m² 228,40 Conforme projeto específico

05.02
94216 

composto

Novo telhamento área coberta, com telha colonial aluzinc, modelo 

ON 46, com isolamento termoacústico, cor laranja
m² 228,40 Conforme projeto específico

6.0 LIMPEZA

06.01 9537 Limpeza Geral da Obra – Edificação m² 677,95 limpeza geral da obra

09 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Serafina Corrêa,
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OBRA:

DATA:

ÁREA DE REFORMA: m²

VALOR

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

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

01.01 74209-1 Placa de Obra padrão Governo m² 2,50 315,50 380,49 266,34 665,85 114,15 285,38 951,23 0,43%

01.02 72178
Retirada de chapas de madeira, divisórias leves dos boxes sanitários 

existentes
m² 48,00 22,15 26,71 18,70 897,60 8,01 384,48 1.282,08 0,58%

01.03 97622
Demolição de paredes internas: paredes boxes dos sanitários 

inferiores e superiores + abertura de porta para passagem
m³ 0,69 44,85 54,09 37,86 26,12 16,23 11,20 37,32 0,02%

01.04 97633
Retirada do revestimento cerâmico existente na parede de fundos 

dos box
m² 176,62 17,60 21,23 14,86 2.624,57 6,37 1.125,07 3.749,64 1,71%

01.05 97645
Retirada das esquadrias existentes dos box e retirada das portas de 

entrada
unid. 11,00 20,00 24,12 16,88 185,68 7,24 79,64 265,32 0,12%

01.06 97634 Retirada do piso cerâmico existente m² 52,80 10,20 12,30 8,61 454,61 3,69 194,83 649,44 0,30%

01.07 97663 Retirada das instalações hidráulicas existentes unid 25,00 9,50 11,46 8,02 200,50 3,44 86,00 286,50 0,13%

01.08 97661 Retirada das instalações elétricas existentes m 50,00 0,50 0,60 0,42 21,00 0,18 9,00 30,00 0,01%

01.09 99814
Limpeza geral do ambiente após demolições para iniciar a execução 

das melhorias
m² 52,80 1,50 1,81 1,27 67,06 0,54 28,51 95,57 0,04%

Valor Total Item 01 5.142,99 2.204,11 7.347,10 3,34%

SERVIÇOS PARA REFORMA

2.0 REFORMA INTERNA DOS SANITÁRIOS

02.01 87481 Alvenaria para fechamento dos vãos de paredes m² 8,50 59,40 71,64 50,15 426,28 21,49 182,67 608,95 0,28%

02.02 87879 Execução de chapisco na alvenaria construída m² 17,00 3,00 3,62 2,53 43,01 1,09 18,53 61,54 0,03%

02.03 89173 Execução de emboço nas paredes construídas m² 17,00 15,00 18,09 12,66 215,22 5,43 92,31 307,53 0,14%

02.04 5998 Execução de reboco nas paredes construídas m² 17,00 0,90 1,09 0,76 12,92 0,33 5,61 18,53 0,01%

02.05 90446
Demolição necessária no piso (rasgos) para instalar os elementos de 

ralo e tubulação de destino das águas para fora do prédio
m 28,00 27,50 33,17 23,22 650,16 9,95 278,60 928,76 0,42%

MÃO DE OBRA
%

667,95

ITEM

CÓDIGO 

REFERÊNCI

A

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO MATERIAL

Planilha Orçamentária Estimada
OBJETO: Reforma dos Sanitários, Pintura Externa e substituição de Coberto Escola Municipal Leonora Bellenzier

END.: Rua Minuano, Bairro Gramadinho 07 de agosto de 2019
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OBRA:

DATA:

ÁREA DE REFORMA: m²

VALOR

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

MÃO DE OBRA
%

667,95

ITEM

CÓDIGO 

REFERÊNCI

A

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO MATERIAL

Planilha Orçamentária Estimada
OBJETO: Reforma dos Sanitários, Pintura Externa e substituição de Coberto Escola Municipal Leonora Bellenzier

END.: Rua Minuano, Bairro Gramadinho 07 de agosto de 2019

02.06 89707
Instalação das caixas sifonadas para destino das águas dos 

lavatórios;
unid 4,00 22,00 26,53 18,57 74,28 7,96 31,84 106,12 0,05%

02.07 89712
Tubo PVC esgoto predial DN 50mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 33,00 20,60 24,84 17,39 573,87 7,45 245,85 819,72 0,37%

02.08 89713
Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 24,00 31,00 37,39 26,17 628,08 11,22 269,28 897,36 0,41%

02.09 89714
Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões, 

fornecimento e instalação
m 45,00 40,00 48,24 33,77 1.519,65 14,47 651,15 2.170,80 0,99%

02.10 87620
Execução de contrapiso de nivelamento para assentamento da 

cerâmica
m² 52,80 26,70 32,20 22,54 1.190,11 9,66 510,05 1.700,16 0,77%

02.11 89957

Instalação da tubulação de água para os pontos de consumo, 

incluindo os registros (geral para cada conjunto de aparelhos); 

contempla os rasgos nas paredes, instalação dos tubos e 

fechamento dos rasgos

unid 25,00 106,00 127,84 89,49 2.237,25 38,35 958,75 3.196,00 1,45%

02.12 87273
Execução da cerâmica nas paredes das áreas molhadas dos 

ambientes: sanitários inferiores e superiores
m² 176,62 54,00 65,12 45,58 8.050,34 19,54 3.451,15 11.501,49 5,24%

02.13 87257
Execução do piso cerâmico, com placas esmaltadas extra de 

dimensões 60x60cm
m² 52,80 49,40 59,58 41,71 2.202,29 17,87 943,54 3.145,83 1,43%

02.14 89357
Execução da rede hidráulica para abastecimento dos aparelhos de 

consumo (lavatórios+vasos)
m 20,00 22,15 26,71 18,70 374,00 8,01 160,20 534,20 0,24%

02.15 91341 Porta de alumínio aletadas uma folha 0,90 x 2,10 m; completa; m² 3,78 440,00 530,64 371,45 1.404,08 159,19 601,74 2.005,82 0,91%

02.16 91341 Porta de alumínio aletadas uma folha 0,70 x 2,10 m; completa; m² 2,94 440,00 530,64 371,45 1.092,06 159,19 468,02 1.560,08 0,71%

02.17 73774
Fornecimento e instalação de divisória em granito, e=3cm; inclui 

fixação; dimensões conforme Projeto
m² 36,88 320,00 385,92 270,14 9.962,49 115,78 4.269,85 14.232,34 6,48%

02.18 91341
Portas de alumínio aletado, uma folha; completa; para boxes dos 

sanitários; inclusas guarnições e fixação no granito;
m² 12,92 440,00 530,64 371,45 4.799,13 159,19 2.056,73 6.855,86 3,12%

02.19 86888

Vasos sanitários, com caixa acoplada louça branca, assento plástico, 

caixa de descarga acoplada, inclui conjunto para fixação, 

fornecimento e instalação

unid 9,00 379,00 457,07 319,95 2.879,55 137,12 1.234,08 4.113,63 1,87%

02.20 36520

Vasos sanitários PNE, com caixa acoplada louça branca, assento 

plástico, caixa de descarga acoplada, inclui conjunto para fixação, 

fornecimento e instalação

unid 2,00 589,00 710,33 497,23 994,46 213,10 426,20 1.420,66 0,65%

02.21 36205
Barras de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm,  3mm 

de ø
unid 4,00 380,00 458,28 320,80 1.283,20 137,48 549,92 1.833,12 0,83%

02.22 11795 Cubas esculpidas em granito, conforme Projeto m² 17,46 497,00 599,38 419,57 7.324,43 179,81 3.138,94 10.463,37 4,76%
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OBRA:

DATA:

ÁREA DE REFORMA: m²

VALOR

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

MÃO DE OBRA
%

667,95

ITEM

CÓDIGO 

REFERÊNCI

A

DISCRIMINAÇÃO UND. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO MATERIAL

Planilha Orçamentária Estimada
OBJETO: Reforma dos Sanitários, Pintura Externa e substituição de Coberto Escola Municipal Leonora Bellenzier

END.: Rua Minuano, Bairro Gramadinho 07 de agosto de 2019

02.23 86882
Kit sifão para lavatórios, tipo garrafa/copo em PVC; fornecimento e 

instalação
unid 4,00 18,10 21,83 15,28 61,12 6,55 26,20 87,32 0,04%

02.24 36796
Torneiras de mesa, de pressão, de fechamento automáticas; 

fornecimento e instalação
unid 16,00 140,00 168,84 118,19 1.891,04 50,65 810,40 2.701,44 1,23%

02.25 11758 Saboneteira sabão líquido, fornecimento e instalação unid 8,00 31,70 38,23 26,76 214,08 11,47 91,76 305,84 0,14%

02.26 37401 Dispenser /Porta papel toalha tipo bobina unid 8,00 33,00 39,80 27,86 222,88 11,94 95,52 318,40 0,14%

02.27 37400 Dispenser / Porta papel higiênico rolão unid 11,00 33,00 39,80 27,86 306,46 11,94 131,34 437,80 0,20%

02.28 88486 Pintura do teto dos sanitários; tinta látex PVA m² 40,95 10,77 12,99 9,09 372,24 3,90 159,71 531,95 0,24%

02.29 Sistema Sanitário

02.29.1 97634 Retirada do passeio existente m² 30,00 5,00 6,03 4,22 126,60 1,81 54,30 180,90 0,08%

02.29.2 95956
Base de concreto armado para sustentação equipamentos, sobre 

uma camada de 10cm de brita
m³ 1,52 860,00 1.037,16 726,01 1.103,59 311,15 472,97 1.576,56 0,72%

02.29.3 74166 Caixa de inspeção de entrada unid. 1,00 224,00 270,14 189,10 189,10 81,04 81,04 270,14 0,12%

02.29.4 mercado Caixa de gradeamento 500 litros unid. 1,00 957,00 1.154,14 807,90 807,90 346,24 346,24 1.154,14 0,53%

02.29.5 mercado Reator anaeróbio UASB 32000 litros unid. 1,00 30.040,00 36.228,24 25.359,77 25.359,77 10.868,47 10.868,47 36.228,24 16,49%

02.29.6 mercado Bio filtro anaeróbio 32000 litros unid. 1,00 30.628,00 36.937,37 25.856,16 25.856,16 11.081,21 11.081,21 36.937,37 16,81%

02.29.7 mercado Clorador 100 litros unid. 1,00 1.073,00 1.294,04 905,83 905,83 388,21 388,21 1.294,04 0,59%

02.29.8 74166 Caixa de inspeção de saída unid. 1,00 224,00 270,14 189,10 189,10 81,04 81,04 270,14 0,12%

02.29.9 89714 Tubulação 100mm para interligação equipamentos m 6,00 40,00 48,24 33,77 202,62 14,47 86,82 289,44 0,13%

02.29.10
99253 + 

6171
Execução de caixas de passagem auxiliares unid. 3,00 463,00 558,38 390,87 1.172,61 167,51 502,53 1.675,14 0,76%

02.29.11 83694 Reassentamento do passeio público m² 30,00 14,00 16,88 11,82 354,60 5,06 151,80 506,40 0,23%

Valor Total Item 02 107.272,56 45.974,57 153.247,13 69,75%

3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.01 97590 Luminárias plafon LED 18W, 22x22cm; fornecimento e instalação unid. 10,00 26,00 31,36 21,95 219,50 9,41 94,10 313,60 0,14%

Página 3 de 5



OBRA:

DATA:

ÁREA DE REFORMA: m²

VALOR
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%
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03.02 97592 Luminárias plafon LED 42W, 40x40cm; fornecimento e instalação unid. 2,00 130,00 156,78 109,75 219,50 47,03 94,06 313,56 0,14%

03.03 91852
Eletrodutos corrugados para ligações dos pontos de tomada e 

interruptores
unid. 20,00 6,50 7,84 5,49 109,80 2,35 47,00 156,80 0,07%

03.04 91996 Tomada 2P+T completa, completa tipo aparente para chuveiro unid. 6,00 26,80 32,32 22,62 135,72 9,70 58,20 193,92 0,09%

03.05 91953
Interruptor simples, de uma tecla, completo, fornecimento e 

instalação, tipo aparente
unid. 5,00 22,50 27,14 19,00 95,00 8,14 40,70 135,70 0,06%

03.06 91926 Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação m 60,00 2,70 3,26 2,28 136,80 0,98 58,80 195,60 0,09%

Valor Total Item 03 916,32 392,86 1.309,18 0,60%

SERVIÇOS EXTERNOS

4.0 PINTURA EXTERNA

04.01 88495 Lixamento das paredes que receberão pintura m² 677,95 1,50 1,81 1,27 861,00 0,54 366,09 1.227,09 0,56%

04.02 88415
Aplicação de uma demão de base protetora para paredes: fundo 

preparador
m² 677,95 2,25 2,71 1,90 1.288,11 0,81 549,14 1.837,25 0,84%

04.03 88424 Aplicação de textura pigmentada cor Amarela m² 605,45 19,00 22,91 16,04 9.711,42 6,87 4.159,44 13.870,86 6,31%

04.04 88424 Aplicação de textura pigmentada cor Laranja m² 72,50 19,00 22,91 16,04 1.162,90 6,87 498,08 1.660,98 0,76%

04.05
88487 

composto

Aplicação de resina impermeabilizante incolor sobre as alvenarias a 

vista
m² 229,20 11,85 14,29 10,00 2.292,00 4,29 983,27 3.275,27 1,49%

Valor Total Item 04 15.315,43 6.556,02 21.871,45 9,96%

5.0 TROCA DE TELHAMENTO

05.01 97647 Retirada do telhamento cerâmico existente na área coberta m² 228,40 2,70 3,26 2,28 520,75 0,98 223,83 744,58 0,34%

05.02
94216 

composto

Novo telhamento área coberta, com telha colonial aluzinc, modelo 

ON 46, com isolamento termoacústico, cor laranja
m² 228,40 120,00 144,72 101,30 23.136,92 43,42 9.917,13 33.054,05 15,04%

Valor Total Item 05 23.657,67 10.140,96 33.798,63 15,38%
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VALOR

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

MÃO DE OBRA
%
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A
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6.0 LIMPEZA

06.01 9537 Limpeza Geral da Obra – Edificação m² 677,95 2,60 3,14 2,20 1.491,49 0,94 637,27 2.128,76 0,97%

Valor Total Item 06 1.491,49 637,27 2.128,76 0,97%

VALOR EM R$

Total Reformas 153.796,46 65.905,79 219.702,25 100,00%

valor por m² 328,92

20,60 %

112,66 %

09 de agosto de 2019.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Susana De Pauli Zanini Valdir Bianchet
Departamento de Engenharia Secretária Municipal de Educação Prefeito Municipal em exercício

* Taxa de BDI inclusos nos preços nos serviços, de:

* Encargos Sociais, de:

Serafina Corrêa,

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:  16/11/2018; Data de Referência Técnica: 17/11/2018;

* 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.
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OBRA:

END.: Rua Minuano, Bairro Gramadinho DATA:

Valor Item

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

R$ 7.347,10 R$ 7.347,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.347,10

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

R$ 153.247,13 R$ 38.311,78 R$ 38.311,78 R$ 30.649,43 R$ 30.649,43 R$ 15.324,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 153.247,13

69,75% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

R$ 1.309,18 R$ 0,00 R$ 1.309,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.309,18

0,60% 100,00% 100,00%

R$ 21.871,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.655,01 R$ 7.655,01 R$ 6.561,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.871,45

9,96% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 33.798,63 R$ 0,00 R$ 11.829,52 R$ 11.829,52 R$ 10.139,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.798,63

15,38% 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

R$ 2.128,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.128,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.128,76

0,97% 100,00% 100,00%

R$ 219.702,25 R$ 45.658,88 R$ 51.450,48 R$ 50.133,95 R$ 48.444,02 R$ 24.014,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 219.702,25

100,00% 20,78% 23,42% 22,82% 22,05% 10,93% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Eng. Civil Guilherme Migliavacca Susana De Pauli Zanini Valdir Bianchet
Departamento de Engenharia Secretária Municipal de Educação Prefeito Municipal em exercício

VALOR TOTAL EM R$

Serafina Corrêa, 09 de agosto de 2019.

4 PINTURA EXTERNA

5 TROCA DE TELHAMENTO

6 LIMPEZA

1 SERVIÇOS INICIAIS

2 REFORMA INTERNA DOS SANITÁRIOS

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cronograma físico-financeiro
OBJETO: Reforma dos Sanitários, Pintura Externa e substituição de Coberto Escola Municipal Leonora Bellenzier

07 de agosto de 2019

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PARCELAS MENSAIS
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Guilherme
Texto digitado
Os Encargos Sociais adotados foram: SEM DESONERAÇÃO / HORISTA.

Guilherme
Texto digitado

Guilherme
Texto digitado



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)
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ART Número

10344991

88.597.984/0001-80

1,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

PÚBLICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS146422

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
88597984000180

GRAMADINHO 99250000

13/08/2019 13/08/2020

SERAFINA CORRÊA RS

NENHUMA EMPRESA

GUILHERME MIGLIAVACCA

 Engenheiro Civil

25 DE JULHO 202

RUA MINUANO 135 ESCOLA

CENTRO 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$):

Levantamento Edificações - Arquitetônico 667,95 M²
Projeto Edificações - Arquitetônico 667,95 M²
Projeto Reforma 667,95 M²
Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações 667,95 M²
Projeto Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) 667,95 M²
Memorial Reforma 1,00 UN
Orçamento Reforma 1,00 UN
Observações REFORMAS ESCOLA MUNICIPAL LEONORA M. BELLENZIER 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/08/2019

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


