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1. APRESENTAÇÃO  
 
 
Este caderno visa relatar o conjunto de obras projetadas, na RUA JORGE LACERDA, 

localizada no bairro ESTAÇÃO nesta cidade de ASCURRA, estado de Santa Catarina. Na busca de 
garantir aos moradores da cidade melhores condições de tráfego local é que a atual administração 
tem se preocupado em efetuar a pavimentação da RUA JORGE LACERDA. 

Neste caderno será apresentado o Memorial Descritivo e o Projeto Executivo da obra em 
questão, sendo: 

- Memorial Descritivo, visa relatar o conjunto de obras projetadas, de modo que venha a 
beneficiar o bom andamento do cronograma pré-estabelecido. Estas especificações zelam pela 
segurança, eficiência e qualidade da obra durante sua implantação. 

- Projeto Executivo, apresenta todas as plantas, perfil e detalhes, que serão necessários para 
a execução dos projetos:  

Geométrico;  
Terraplenagem; 
Drenagem Pluvial; 
Pavimentação; 
Acessibilidade aos passeios e Obras Complementares; 
Sinalização Viária. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO 





2. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
 
 
Os serviços de campo executados nos Estudos Topográficos tiveram por objetivo avaliar as 

condições atuais da via, de modo geral, buscou-se uma caracterização do relevo existente bem como 
cadastro dos principais elementos interferentes nos acidentes geotécnicos. 

A metodologia adotada para o levantamento foi com o uso de aparelho de estação total. 
Nos pontos com facilidade de acesso utilizou-se o prisma refletivo. Já nos os pontos de difícil 
acesso foram feitas medições com laser, Formando uma poligonal fechada, sendo marcados os 
pontos notáveis e demais pontos por irradiação. 

A definição do eixo projetado ocorreu com base no traçado da estrada já existente, 
realizando pequenas correções em alguns locais. 

No levantamento cadastral foi executado registro sistemático e ordenado de todos os 
dispositivos lindeiros, tais como cercas e entradas particulares, assim como as edificações existentes 
na área de interesse do projeto. Foram medidos, linearmente e angularmente, referidos dispositivos 
e edificações, possibilitando, a qualquer tempo, a restituição e reprodução gráfica, com detalhes 
suficientes que permitem o desenho com precisão. 

 
 
3.  PROJETO GEOMÉTRICO  
 
A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados 

na fase de estudo topográfico e nas normas para Projetos Geométricos de Estradas de Rodagem, e 
demais estudos e projetos inter-relacionados. 

Com base no levantamento topográfico, foi lançado o eixo da rua, tentando usar o Máximo 
o eixo da rua existente. 

O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos críticos, procurando sempre que 
possível atender aos pontos de cotas obrigatórias, conservando-se ao Máximo o existente. 

A Rua tem as seguintes características técnicas: 
   
Número de pistas: pista simples, com duas faixas de sentidos opostos. 
Largura da pista: 8,00m  
Largura dos passeios: 2,00m cada lado 
 
 
4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 
O projeto de terraplenagem tem por objetivo a definição das seções transversais em corte e 

aterro, a determinação, localização e distribuição dos volumes dos materiais. 
Em função das características próprias do Projeto (pavimentação da rua), o greide lançado 

no Projeto Geométrico procurou adequá-lo à situação existente. 
O material escavado em caixa de empréstimo deverá ser utilizado para a execução do 

reforço do subleito e o mesmo devera possuir CBR igual ou superior a 25%. 
 

5. PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
 
 

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança 
colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor 
fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos, ciclistas e pedestres que nela circulam. 

 



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  
1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 

Compreende: fornecimento, instalação e manutenção das placas, pintadas conforme 
orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Medição: pela área da placa efetivamente instalada. 
Considerações: A placa deverá ser executada conforme modelo fornecido pela PMA e 

confeccionada em chapas de aço galvanizado nas dimensões do modelo, e montada sobre estrutura 
de madeira serrada. 

A placa deverá situar-se na área de influência da obra, em local visível e estratégico, sem 
prejuízo para a sinalização do trânsito e para terceiros. 

A CONTRATADA  não só ficará responsável pelo fornecimento, montagem e 
assentamento da placa, mas também estará obrigada a desmontá-la e removê-la, ao final da obra, 
mediante autorização da FISCALIZAÇÃO. 

 
1.2 Limpeza superficial da camada vegetal, incluindo árvores com diâmetro até 15 cm 
(inclusive descarte de material) 

Compreende: Fazem parte destes itens todas as operações de preparo das áreas destinadas à 
implantação do corpo estradal, remoção de material vegetal e outros, tais como: árvores, arbustos, 
tocos, raízes, entulhos, matacões, além de qualquer outro considerado como elemento de obstrução. 

Medição: O desmatamento e a limpeza da camada vegetal será medida por metro quadrado 
de área efetivamente removida e a destoca das árvores com diâmetro superior a 15 cm será medida 
por unidade cortada e removida. 

Nota: Durante a execução do item deve ser obedecida a sistemática empregada para os 
serviços de preparo das áreas de implantação do corpo estradal estabelecidas na normativa DNIT 
104/2009 - ES (Terraplenagem – Serviços Preliminares) como também atender as diretrizes do 
órgão ambiental do município. 

Para implantação da obra deverão ser respeitadas as diretrizes definidas no “Manual de 
Procedimentos Ambientais Rodoviários” DEINFRA (Revisão Março/2006). 

 
1.3 Carga, Transporte e Descarga 
1.3.1 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 
1.3.2 Transporte de entulho com caminhão basculante 

Compreende: A carga e descarga do material demolido e ou removido o qual deverá ser 
depositado em caçambas estacionárias para posterior coleta e transporte para aterro de resíduo 
devidamente licenciado autorizado e licenciado, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e órgão 
ambiental do município. 

Medição: A carga do material proveniente das demolições será medida pelo volume 
geométrico demolido e ou removido e o transporte será medido pelo volume geométrico de material 
medido nas demolições e ou remoções multiplicadas pela distância média percorrida entre a obra e 
o bota fora, correspondente à unidade de metro cúbico quilômetro. 

 
2 ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES 
2.1 Espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categ. 

Compreende: O aterro dos passeios com material reaproveitado proveniente dos cortes e 
rebaixos. O material reaproveitado deverá ser selecionado, não podendo apresentar-se saturado ou 
estar misturado com material orgânico ou vegetação tipo raízes, galhos, etc. 



Efetuar o espalhamento com equipamento mecânico complementando com regularização 
manual utilizando pás e enxadas, compactar utilizando placas vibratórias atingindo as cotas do 
meio-fio implantado.  

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado na obra. 
 

2.2 Assentamento e Meio fio de concreto pré-moldado (30X12 cm) 
Compreende: a implantação deste dispositivo visa proteger e estabilizar a estrutura do 

pavimento da pista, além de servir confinamento e travamento dos blocos intertravados da faixa de 
tráfego. Durante a execução obedecer aos alinhamentos e cota de projeto, como também executar 
juntas de dilatação a cada 10 metros. 

O concreto utilizado para confecção da peça deverá apresentar fck ≥15 MPa e ser 
preparado conforme NBR 6118/80 quanto ao traço, lançamento e cura, além de atender as 
dimensões em projeto.  

Medição: por metro linear executado. 
 

2.3 Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, 
Espessura 6 cm, Cor Natural. 
2.4 Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 
10 Cm, Espessura 6 cm. Cor Vermelho. 

Compreende: O assentamento dos blocos intertravados de concreto com fck ≥ 35 Mpa 
(tipo paver) de espessura de 6 cm e 8 cm sobre a camada de nivelada de pedrisco ou areia aplicada 
sobre camada de solo devidamente compactada e regularizada.  

O paver utilizado deve ter resistência de 35 Mpa (comprovado por laudo técnico), além de 
atender as especificações das normas da ABNT (NBR 9781/87).  

 
Especificações Técnicas 
 
Cor conforme projeto padrão 
Dimensão da peça: 10 cm x 20 cm x 6 ou 8 cm 
Aplicação: O solo do subleito deve estar isento de vegetal e impurezas, regularizado, 

compactado e não deverá ter expansão maior que 2%. 
Os materiais escolhidos para compor as camadas de subleito e base deverão seguir as 

determinações da FISCALIZAÇÃO. 
O assentamento deve ser feito o colchão de areia ou pedrisco. Não serão admitidos torrões 

de argila, matéria orgânica ou outras substâncias nocivas; 
Os blocos pré-moldados de concreto deverão atender no mínimo os seguintes requisitos: 

peças homogêneas e compactas de modo que atendam as normas pertinentes; não possuir trincas, 
fraturas ou outros defeitos; ser manipulados com as devidas precauções, para não ter sua qualidade 
prejudicada. 

Nota: Recomenda-se inicialmente a colocação dos travamentos (meio fios). Estes espaços 
devem ser construídos antes do lançamento da camada de areia de assentamento dos blocos de 
concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície 
compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento. 

Para perfeita execução da obra, os materiais referidos neste documento, a CONTRATADA 
se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assistência técnica e administrativa 
necessária. Para fornecimento dos materiais contratados, caberá a CONTRATADA fornecer os 
materiais de forma adequada e suficiente para garantir a conclusão das obras dentro do prazo 
fixado, atendendo à produtividade estabelecida para a mão de obra e os serviços e com a qualidade 
desejada. 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, atendendo à boa técnica, 
objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas 
condições, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras pertinentes. 



Medição: em metros quadrados de área revestida dos passeios. 
 

2.5 Carga, transporte e descarga  
2.5.1 Carga, manobra e descarga de materiais  

Compreende: A carga e descarga do material escavado e do material granular aplicado para 
execução dos drenos. 

Medição: em toneladas, obtido pelo volume geométrico de material proveniente das 
escavações da vala e do material necessário para execução dos drenos multiplicada pelas suas 
respectivas densidades. 

 
2.5.2 Transporte material com caminhão basculante 

Compreende: O transporte do material escavado das valas e o material granular aplicado 
para execução dos drenos. 

Medição: pelo volume geométrico de material escavado na vala ou aplicado para os drenos 
multiplicados pelas suas respectivas densidades e distância de transporte, correspondente a unidade 
de tonelada quilômetro. 
 
2.6 Guia de Contenção 
2.6.1 Meio fio de concreto moldado in loco, icluindo escavaçã e reaterrro (12x19 cm) 

Compreende: a implantação deste dispositivo visa proteger e estabilizar a estrutura do 
pavimento da pista, além de servir confinamento e travamento dos blocos intertravados da faixa de 
tráfego. Durante a execução obedecer aos alinhamentos e cota de projeto, como também executar 
juntas de dilatação a cada 10 metros. 

O concreto utilizado para confecção da peça deverá apresentar fck ≥15 MPa e ser 
preparado conforme NBR 6118/80 quanto ao traço, lançamento e cura, além de atender as 
dimensões em projeto.  

Medição: por metro linear executado. 
 
2.7 Guia de Contenção - Transversal 
2.7.1 Forma em chapa compensadas resinada, e = 12 mm, reaprov. 3x, inclusive fornec. 
mat., corte, montagem, escoramento e desforma 
2.7.2 Concreto fck ≥ 15 MPa, inclusive preparo 
2.7.3 Lançamento e aplicação manual de concreto 
2.7.4 Armação em aço CA 50/60 - fornecimento, corte, dobra e colocação 

Compreende: A implantação de guia de contenção em concreto tem com intuito ser 
aplicada como: 

Limitador da pista proporcionando melhor amarração para a via em epigrafe 
A execução da guia compreende a montagem das formas e a colocação de armadura de aço 

para em seguida lançar a adensar o concreto. 
Na confecção utilizar concreto fck ≥15 MPa, o qual deverá ser preparado conforme NBR 

6118/80 quanto ao traço, lançamento e cura, além de atender as dimensões em projeto.  
Medição: os itens serão medidos da seguinte forma: fornecimento e aplicação de concreto 

por metro cúbico; aço por quilograma de material utilizado e formas por metro quadrado aplicado 
para confinar o concreto. 
 
3 SINALIZAÇÃO 
3.1 Sinalizaçao Vertical 
3.1.1 Confecção de placa de sinalização tot. refletiva 

Compreende: A colocação deste dispositivo para o controle de trânsito transmitindo 
mensagens visando a regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso da via, pelos veículos, 



ciclistas e pedestres de forma segura e eficiente. As placas deverão ser fixadas no suporte de 
sustentação com parafusos galvanizados com porcas e arruelas. 

Os itens que compõem as placas verticais deverão atender as exigências mínimas descritas 
a seguir: 

 
• A película refletiva deverá ser com grau de intensidade refletiva do tipo “grau técnico” e 

constituído de micro esferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente a 
intempéries, possuir grande grau de angularidade de maneira a proporcionar ao sinal 
características de forma, como a noite sob luz refletiva. 

• Chapas de aço galvanizado, na espessura mínima de 1,25 mm, com no mínimo 270 g/m² de 
zinco. A superfície posterior da chapa deverá ser preparada com tinta preta fosca. As chapas 
para as placas deverão ser totalmente refletivas, sendo que a superfície que irá receber a 
mensagem deverá ser preparada com primmer. 
Medição: por metro quadrado de área de placa implantada. 
 

3.1.2 Fornecimento  e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de 
concreto 

Compreende: O suporte para fixação das placas, o qual deverá ser em tubo de aço 
galvanizado com diâmetro de duas polegadas e comprimento conforme projeto. 

Medição: Por unidade instalada. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA 

ALISON ZATELLI  
CREA-SC 143954-4 

 
Ascurra, dia 10 de dezembro de 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE CÁLCULO 



Estacas Extenção (m) Meio-Fio (m)
Guia de Cont. 

(m)

Rua Jorge Lacerda E0+0,00 a E38+4,30 760,00 1520,00 1520,00

Concordância

Muros e Cercas

760,00 1520,00 1520,00

Bota Fora

Ascurra/SC DMT médio 5,00

5,00

Ascurra/SC DMT médio 5,00

5,00

BR-470,Ibirama/SC DMT médio 30,00

BR-470,Ascurra/SC DMT médio 5,00

5,00

R. Indaial, 950, Ascurra - SC DMT médio 5,00

Avenida Quintino Bocaiuva, 185 - Centro, Apiúna - SC DMT médio 3,00

Av. Brasília, 625, Ascurra - SC DMT médio 10,00

3,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado Total: 2,50 m2

Localização Largura Altura Área

E0+0,00 a E38+4,30 1,25 2,00 2,50

1.2 Remoções e ou demolições
1.2.1 Demolição de Concreto Simples Total: 156,00 m3

Localização Área Espessura Volume

E0+0,00 a E38+4,30 2600,00 0,06 156,00 LD
2600,00 156,00

1.2.2 Remoção de Paver de concreto com empilhamento Total: 60,00 m2
Localização Extenção Largura Área

E0+0,00 a E38+4,30 60,00

1.2.3 Retirada de meio fio com empilhamento lateral Total: 1520,00 m
Localização Extenção Altura Espessura Volume

E0+0,00 a E38+4,30 1520,00 0,30 0,15 68,40

1.4 Carga, Transporte e Descarga
1.4.1 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante Total: 229,20 m3
1.4.2 Transporte de entulho com caminhão basculante Total: 1146,00 m3xkm

Remoções e ou demolições

Item Área (m2) Espessura (m) Vol. (m3) DMT Vol. (m3xkm)

1.2.1 156,00 - 156,00 5,00 780,00
1.2.2 60,00 0,08 4,80 5,00 24,00
1.2.3 1520,00 - 68,40 5,00 342,00

2 ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES
2.1 Aterro, Espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categ. Total: 0,00 m3

Item Volume
E0+0,00 a E38+4,30 Planilha de Volume

2.2 Reforço de sub-base de passeios com acesso de veiculos pesados (Macadame) Total: 38,00 m3
Local Área Espessura Volume

E0+0,00 a E1+0,00 40,00                      0,10              4,00        LE
E2+5,00 a E4+7,00 84,00                      0,10              8,40        LE
E15+4,00 a E16+4,00 40,00                      0,10              4,00        LE
E18+18,00 a E19+10,00 24,00                      0,10              2,40        LE
E23+18,00 a E24+15,00 34,00                      0,10              3,40        LE
E31+4,00 a E34+0,00 112,00                    0,10              11,20      LE
E22+3,00 a E22+8,00 10,00                      0,10              1,00        LD
E28+7,00 a E29+5,00 36,00                      0,10              3,60        LD

2.3 Assentamento e Meio fio de concreto pré-moldado (30X12 cm) Total: 1520,00 m
Localização Extensão

Item 1.520,00                    

DMT - DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE

2850,00

10,00

Paver Podotátil (m)

1520,00

1530,00

MEMORIA DE CÁLCULO

Bota Fora

DMT Adotado

DMT Adotado

Nome da Via Projetada

TOTAL

Jazida

Jazida 1

Área de Passeio (m²)

3040,00

-190,00

DADOS GEOMÉTRICOS 

Usina e Pedreira

Porto de Areia

  Materiais de Construção Stedile
Material de Construção Fistarol
Julycasa Materiais de Construção

Grabowski

Blumeterra

DMT Adotado

DMT Adotado



2.4 Total: 2544,00 m2

Local Área
Item 2.544,00                    Valores obtidos pelo programa computacional AUTOCAD

2.5 Total: 306,00 m2

Local Podotátil
Item 306,00                       Valores obtidos pelo programa computacional AUTOCAD

2.6 Carga, transporte e descarga 
2.6.1 Carga, manobra e descarga de materiais Total: 209,00       m3
2.6.2 Transporte material com caminhão basculante Total: 703,00       m3xkm

Item Vol. (m3) DMT Total (m3xkm)
2.4 152,64                       3,00                457,92      Areia 6
2.5 18,36                         3,00                55,08        Areia pod. 6
2.2 38,00                      5,00              190,00     Refoço de Sub-base

2.7 Guia de Contenção
2.7.1 Total: 1.520,00    m

Local Extensão
E0+0,00 a E38+4,30                      1.520,00 

3 SINALIZAÇÃO
3.1 Sinalizaçao Vertical

3.1.1 Confecção de placa de sinalização tot. refletiva Total: 5,99           m2

Tipo Quantidade Área Total

R-1 13,00 0,30 3,90

R-19 7,00 0,13 0,88

A-32b 6,00 0,20 1,22

FAIXA ELEVADA 6,00 0,05 0,31

Total: 5,99

3.1.2 Fornecimento  e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto Total: 26,00         und

Local Quantidade

E0+0,00 a E38+4,30 26,00

3.2 Sinalizaçao Horizontal

3.2.1 Pintura de faixa c/termoplático Total: 179,20 m²

Local - Pista Quant. Total Área p/ und Área Total

Faixa de Pedestre 14,00 12,80 179,20 <- Via Projetada

_____________________________________
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA

ALISON ZATELLI

Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 
6 cm, Cor Natural.

Meio fio de concreto moldado in loco, icluindo escavaçã e reaterrro (12x19 cm)

Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, 
Espessura 6 cm. Cor Vermelho.

CREA-SC 143954-4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 



Item do BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil
Valores 

Propostos
Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%

3,65%
3,00%
4,50%

22,00%
28,17%BDI - COM Desoneração da folha de pagamento

CALCULO BDI

I1: PIS e COFINS
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)
I3: Cov. Prev. S/ Rec. Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração)

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA
ALISON ZATELLI

CREA-SC 143954-4

BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/ (1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/ (1-I1-I2-I3)]-1

_____________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 



Obra: REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

Rua: RUA JORGE LACERDA - ESTAÇÃO - ASCURRA/SC

Data: 10/12/2018

BDI: 22,00%

Preço unit Preço unit
s/ BDI c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado SINAPI m2 2,50  R$      341,41  R$        416,52  R$              1.041,30 
1.2 Remoções e ou demolições

1.2.1 97627 Demolição de Concreto Simples SINAPI m3 156,00  R$      249,11  R$        303,91  R$            47.409,96 
1.2.2 85375 Remoção de Paver de concreto com empilhamento SINAPI m2 60,00  R$        12,46  R$          15,20  R$                  912,00 
1.2.3 85335 Retirada de meio fio com empilhamento lateral SINAPI m 1520,00  R$          7,66  R$             9,35  R$            14.212,00 
1.4 Carga, Transporte e Descarga

1.4.1 72888 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante SINAPI m3 229,20  R$          1,08  R$             1,32  R$                  302,54 
1.4.2 93593 Transporte de entulho com caminhão basculante SICRO m3xkm 1146,00  R$          0,65  R$             0,79  R$                  905,34 

64.783,14R$             

2 ACESSIBILIDADE AOS PASSEIOS/OBRAS COMPLEMENTARES

2.1
74034/001 + 
74005/001

Aterro, Espalhamento e compactação mecânica de material de 1ª categ. SINAPI m3 0,00  R$          6,28  R$             7,66  R$                          -   

2.2 96400 Reforço de sub-base de passeios com acesso de veiculos pesados (Macadame) SINAPI m3 38,00  R$        97,67  R$        119,16  R$              4.528,08 
2.3 COMPOSIÇÃO Assentamento e Meio fio de concreto pré-moldado (30X12 cm) 0 m 1520,00  R$        33,75  R$          41,18  R$            62.593,60 

2.4 92396
Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm, Cor 
Natural.

SINAPI m2 2544,00  R$        58,39  R$          71,24  R$          181.234,56 

2.5 93679
Execução De Passeio Em Piso Intertravado podotátil, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 6 cm. 
Cor Vermelho.

SINAPI m2 306,00  R$        58,39  R$          71,24  R$            21.799,44 

2.6 Carga, transporte e descarga 
2.6.1 72888 Carga, manobra e descarga de materiais SINAPI m3 209,00  R$          1,08  R$             1,32  R$                  275,88 
2.6.2 93593 Transporte material com caminhão basculante SINAPI m3xkm 703,00  R$          0,65  R$             0,79  R$                  555,37 
2.7 Guia de Contenção

2.7.1 2003379 Meio fio de concreto moldado in loco, icluindo escavaçã e reaterrro (12x19 cm) SICRO m 1520,00  R$        10,68  R$          13,03  R$            19.805,60 
290.792,53R$           

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)

Item Código Serviço Fonte Unidade Quantidade Total (R$)



3 SINALIZAÇÃO
3.1 Sinalizaçao Vertical

3.1.1 5213414 Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m2 5,99  R$      414,15  R$        505,26  R$              3.026,51 
3.1.2 COMPOSIÇÃO Fornecimento  e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto und 26,00  R$      138,83  R$        169,37  R$              4.403,62 
3.2 Sinalizaçao Horizontal

3.2.1 4 S 06 110 01 Pintura de faixa c/termoplático m² 179,20  R$        32,98  R$          40,24  R$              7.211,01 
14.641,14R$             

370.216,81R$           

Obs.:
Os encargos sociais para mão-de-obra horista e mensalista atendem ao estabelecido no SINAPI

Referência de Preço: (SINAPI - Janeiro/2019) e (SICRO - Junho/2018) - Sem Desoneração

POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA
ALISON ZATELLI

CREA-SC 143954-4

TOTAL GERAL

_____________________________________

TOTAL DO ITEM



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



Obra: REVITALIZAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO
Rua: RUA JORGE LACERDA - ESTAÇÃO - ASCURRA/SC
Data: 10/12/2018
BDI: 22,00%

Simples          
( % )

Acumulado ( 
% )

Simples ( R$ )
Acumulado               

( R$ )
Simples          

( % )
Acumulado ( 

% )
Simples ( R$ )

Acumulado               
( R$ )

Simples          
( % )

Acumulado ( 
% )

Simples ( R$ )
Acumulado               

( R$ )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 64.783,14 17,50% 100,00% 100,00% R$ 64.783,14 R$ 64.783,14 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 64.783,14 0,00% 100,00% R$ 0,00 R$ 64.783,14

2
ACESSIBILIDADE AOS 
PASSEIOS/OBRAS 
COMPLEMENTARES

R$ 290.792,53 78,55% 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% 30,00% R$ 87.237,76 R$ 87.237,76 70,00% 100,00% R$ 203.554,77 R$ 290.792,53

3 SINALIZAÇÃO R$ 14.641,14 3,95% 0,00% 0,00% R$ 0,00 R$ 0,00 30,00% 30,00% R$ 4.392,34 R$ 4.392,34 70,00% 100,00% R$ 10.248,80 R$ 14.641,14

R$ 370.216,81 100,00% 17,50% 17,50% R$ 64.783,14 R$ 64.783,14 24,75% 42,25% R$ 91.630,10 R$ 156.413,24 57,75% 100,00% R$ 213.803,57 R$ 370.216,81TOTAL GERAL

_____________________________________
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL LTDA

ALISON ZATELLI
CREA-SC 143954-4

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Descrição so Serviços Valor dos Serviço
Peso           ( 

% )

30 dias 60 dias 90 dias



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO EXECUTIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












