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1 INTRODUÇÃO
1.1 INTRODUÇÃO
O presente projeto destina-se à orientação para a execução de Reforma interna
dos Vestiários e Chuveiros Masculinos da Escola Agrícola Municipal, para fins de
melhorar e adequar às necessidades da Escola.
Ambiente
Vestiários e Chuveiros Masculinos

Área
76,50 m²

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 dos Vestiários e Chuveiros Masculinos 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:
Execução de novos boxes para chuveiros, contemplando também nova
infraestrutura para o ambiente, como: novos boxes para chuveiros, novo piso, novo forro,
novas aberturas, nova rede elétrica e nova rede hidros sanitária;
Para execução das melhorias e reformas Projetadas, estão previstos serviços de
retiradas, remoção e demolição de elementos e instalações existentes. Os itens estão
elencados na Planilha Orçamentária.

3 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
3.1 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.
Nas áreas dos boxes o contrapiso deverá ter rebaixo de 5,0cm e direcionado para
os pontos de ralo, evitando assim o acumulo de água.
3.2 PAREDES E PAINÉIS
3.2.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos
Para fechamento dos vãos das esquadrias do fundo dos box existentes.
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.
3.2.2 Divisórias em granito
Granito cinza andorinha, acabamento polido, dimensões vaiáveis, conforme
Projeto, espessura 3,5 cm para box dos banheiros.
A fixação dos mesmos deverá ser na parede e no piso.
Deverão prever a fixação das portas dos boxes.
3.2.3 Revestimentos
PAREDES EXTERNAS:
O revestimento externo das paredes construídas para fechar os vãos das janelas
do fundo dos boxes receberão chapisco, emboço e reboco liso e posteriormente pintura
acrílica.
PAREDES INTERNAS:
O revestimento interno das paredes construídas para fechar os vãos das janelas do
fundo dos boxes receberão chapisco, emboço posteriormente revestimento cerâmico.
Áreas Molhadas: no fundo e laterias dos boxes dos chuveiros deverá ser aplicado
revestimento cerâmico 30x40cm na cor branca. Deverão ser devidamente rejuntadas.

Áreas Secas: as demais paredes internas dos vestiários receberão pintura, com
tinta acrílica acetinada.
As paredes que receberão somente pintura, deverão receber correção das
imperfeições antes da pintura.
3.3 PISOS
O piso será revestido em cerâmica 60cmx60cm 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:
- Nivelamento do contrapiso, inexistência de partes soltas e isenção de sujeiras e
graxas;
- Rebaixo do piso nos boxes dos chuveiros, com caimento para os ralos de coleta
de água, evitando assim o acumulo de água.

3.4 ESQUADRIAS
JANELAS:
As esquadrias das janelas dos sanitários serão de alumínio, cor branca, do tipo
maxim ar com vidros.
Os peitoris das janelas serão constituídas de granito. Estas pingadeiras devem ser
executados com bom caimento (10%) para a face externa da parede.
PORTAS BOXES CHUVEIROS:
Todas as portas dos boxes deverão ser de abrir, tipo veneziana, de alumínio na cor
branca, devidamente fixadas nas estruturas de granito.
PORTA DE ENTRADA:
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. A folha da porta devera ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca,
revestidas com pintura.
O padrão de design deverá seguir o mesmo das existentes no prédio para não
distorcer a arquitetura.
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.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.
3.5 VIDROS
Os vidros das esquadrias serão miniboreal incolor de espessura 6 mm. Após o
corte, os vidros deverão ter acabamento perfeito em suas bordas, colocados com
borracha EPDM (Borracha de Etilemo-Propileno-Dieno).

3.6 FORRO
No ambiente dos vestiários deverá ser instalado novo forro em PVC, cor branca,
tipo macho-fêmea.
Incluí a execução da estrutura necessária para sustentação do forro. Inclui tambem
acabamento tipo roda foro.

4 Hidráulica
4.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA
Para o abastecimento de água será utilizada a rede existente. Será redistribuído os
pontos de consumo dos chuveiros com tubulação de 32mm, em PVC Rígido.
4.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO
Deverá ser executada nova rede de esgoto das águas dos chuveiros, conforme
Projeto Sanitário. A destinação será para a rede existente.
Em cada box de chuveiro será instalado uma caixa sifonada 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 adota
todas as louças na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de
referência abaixo:

4.3.1 Divisórias
Divisórias em granito com portas em alumínio:

* imagem ilustrativa das divisórias

4.3.2 Chuveiros
Ducha chuveiro elétrico tipo eletrônico, com controle gradual de temperatura, 220V:

* imagem ilustrativa dos chuveiros.

5 Elétrica
As instalações elétricas obedecerão rigorosamente as 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 SOBREPOR
(aparentes), 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 qualidades 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 o 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 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
Quadro de distribuição de energia de sobrepor, PVC, para até 12 disjuntores
termomagnéticos monopolares, com barramento tripolar e aterramento completo,
fornecimento e instalação
Equipamento sobreposto, preso na parede para abrigo dos disjuntores (circuitos)
da instalação elétrica da edificação. Deverá obedecer as normas técnicas vigentes
referentes ao assunto. Instalado em local indicado no Projeto Elétrico.
Os circuitos deverão obedecer o projeto elétrico.

5.5 DISJUNTORES
Disjuntores termomagnético unipolar 10 a 50 A, 240V, fornecimento e instalação.
Disjuntor é um dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor
automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis
danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. A sua função básica é a de
detectar picos de corrente que ultrapassem o adequado para o circuito, interrompendo-a
imediatamente antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à
instalação elétrica protegida. Deverá ser instalado um disjuntor para cada circuito previsto
no Projeto Elétrico.
5.6 ILUMINAÇÃO INTERNA
Ponto elétrico iluminação: luminária sobrepor tipo calha, para 2 lâmpadas tubulares
+ 2 lâmpadas LED tubular bivolt 18/20W base G13 inc. luminária e lâmpadas.
Conforme Projeto Elétrico deverão ser instaladas luminárias tipo calha de sobrepor,
para 2 lâmpadas tubulares presas no teto. Nessas luminárias deverão ser instaladas 2
lâmpadas LED tubulares bivolt 18/20W base G13.
5.7 ILUMINAÇÃO INTERNA
Luminária tipo plafon LED completa, fornecimento e instalação.
Conforme Projeto Elétrico deverão ser instaladas luminárias tipo plafon de
sobrepor, LED, presas no teto em cada box de chuveiro.
5.8 CONDULETES
Condulete (para caixas de passagem, tomadas e interruptores) PVC ¾,
fornecimento e instalação.
As instalações elétricas na edificação serão todas aparentes, executadas com
eletrodutos e conduletes (caixas de passagem) em PVC.
5.9 INTERRUPTORES
Interruptor simples, de uma tecla, completo, fornecimento e instalação, tipo
aparente.
As instalações elétricas na edificação serão todas aparentes, executadas com
eletrodutos e conduletes (caixas de passagem) em PVC.
Os interruptores serão executadas em conduletes, sendo todos simples para
melhor diferenciação dos pontos que interligam.
5.10 ELETRODUTOS
Eletroduto de PVC DN 25mm (3/4”), tipo aparente, inclusive caixas de passagem –
fornecimento e instalação.
As instalações elétricas na edificação serão todas aparentes, executadas com
eletrodutos e conduletes (caixas de passagem) em PVC.

1. Eletrodutos
2. Luva
3. Curva
4. Abraçadeira
5. Conduletes
6. Tampa conduletes
7. Tomada e interruptor

* imagem ilustrativa dos materiais para tubulação elétrica
aparente

6 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, 28 de dezembro de 2018

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
CREA RS146.422
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício

Memória de Cálculo
OBJETO: Reforma Vestiários Masculinos Escola Agrícola
END.: VRS-851 – Linha Bento Gonçalves – Escola Agrícola

ITEM

1.0

CÓDIGO
REFERÊ
NCIA

DISCRIMINAÇÃO

UND.

QUANT
Especificações
.

SERVIÇOS INICIAIS

01.01 74209-1 Placa de Obra padrão Governo
de paredes: divisória dos box; abertura para
01.02 97622 Demolição
janelas; alargamento da porta de entrada
do revestimento cerâmico existente na parede de
01.03 97633 Retirada
fundos dos box
das esquadrias de ferro existentes no fundo dos box
01.04 97645 Retirada
e retirada da porta de entrada
01.05 97634 Retirada do piso cerâmico existente
01.06 97662 Retirada das instalações hidráulicas existentes
01.07 97661 Retirada das instalações elétricas existentes
01.08 97641 Retirada do forro de madeira existente
geral do ambiente após demolições para iniciar a
01.09 73806-1 Limpeza
execução das melhorias

m²
m²

2,50 Placa de 2,00 x 1,25m
divisórias box dos banheiros: 2,50m² x 2,40m; janelas laterias: 1,60mx1,00mx0,20m; alargamento porta:
6,40 paredes
0,20mx0,20mx2,10m
26,67 cerâmica laterais + fundo: 12,70m x 2,10m

m²

16,68 janelas fundos: 5un x 2,00m x 1,50m; porta da entrada: 0,80m x 2,10m

m²
m
m
m³

76,50
30,00
300,00
76,50

m²

76,50 área quadrada do ambiente dos vestiários

m²

15,00 fechamento do vão das esquadrias fundo dos box: 5un x 2,00m x 1,50m

m²
m²

30,00 em ambos os lados das paredes construídas
30,00 em ambos os lados das paredes construídas

m³

piso cerâmico existente
chuveiros e rede de água aparente
luminárias de teto (8 un), rede existente, quadro de medição e disjuntores
forro existente e roda forro

SERVIÇOS PARA REFORMA

2.0

REFORMA INTERNA DOS VESTIÁRIOS

para fechamento dos vãos das esquadrias do fundo
02.01 87481 Alvenaria
dos box
02.02 87879 Execução de chapisco na alvenaria construída
02.03 89173 Execução de emboço nas paredes construídas
necessária para instalar os elementos de ralo e
02.04 90447 Demolição
tubulação de destino para fora do prédio
02.05 89707 Instalação dos ralos para destino das águas dos chuveiros;
de contrapiso de nivelamento para assentamento
02.06 87620 Execução
da cerâmica
Instalação da tubulação de água para os chuveiros, incluindo
02.07 89957 os registros (geral e de cada box); contempla os rasgos nas
paredes, instalação dos tubos e fechamento dos rasgos
da cerâmica nas paredes das áreas molhadas;
02.08 87273 Execução
fundos e laterais dos box
02.09 87257 Execução do piso cerâmico
da rede hidráulica para abastecimento dos
02.10 89357 Execução
chuveiros
02.11 96111 Execução do novo forro de PVC
das imperfeições / falhas / buracos das paredes
02.12 88495 Correção
existentes interna; 20% da área total
02.13 88489 Pintura, duas demãos, das paredes internas
em alumínio branco, tipo maxim ar, com vidro
02.14 94575 Janela
transparente 4mm, 1,60x1,00 m; 2 unid
Porta
de
madeira uma folha 1,00 x 2,10 m; completa; modelo
02.15 90844 das as existentes;
e instalação de divisória em granito, e=3cm;
02.16 73774 Fornecimento
inclui fixação; dimensões conforme Projeto
Portas de alumínio uma folha 0,70 x 2,10 m; completa; para
02.17 91341 box dos chuveiros; inclusas guarnições e fixação no granito;8
unidades
e instalação de chuveiros elétricos, padrão
02.18 mercado Fornecimento
médio
02.19 36801 Acabamento de registro para chuveiros
PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões,
02.20 89713 Tubo
fornecimento e instalação
PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões,
02.21 89714 Tubo
fornecimento e instalação
3.0

m²

4,80 quebra do piso no entrono de instalação do elemento ralo; 8un x 0,60m

unid

8,00 um ralo por box de chuveiro
76,50 em toda área do ambiente

unid

rasgos nas paredes, tubulação de descida, registros e fechamento dos rasgos com argamassa; para 8
8,00 contempla:
unidades

m²

36,31 perímetro lateral e fundos até o teto; 13,70m x 2,65m

m²

76,50 em toda área do ambiente

m

15,00 rede de abastecimento, interligação da rede existente com os pontos dos chuveiros

m²

76,50 em toda área do ambiente

m²

11,66 Considerado 20% da área total lixada e a ser pintada

m²

58,30 pintura em duas demãos das paredes que possuem reboco: 22,00m x 2,65m

m²

3,20 aberturas novas a serem instaladas na lateral do ambiente

unid

1,00 devido ao alargamento da porta, uma nova completa deverá ser instalada

m²

37,61 divisórias dos box; contempla fornecimento e instalação; comprimento das peças x altura; 15,67m x 2,40m

m²

11,76 aberturas dos box de chuveiro

unid

8,00 Ducha chuveiro elétrico tipo eletrônico (com controle gradual da temperatura), 220V

unid

8,00 acabamento para registro em metal cromado

m

8,00 tubo de ligação do ralo com a rede de destinação das águas dos chuveiros

m

18,00 tubulação de destinação das águas dos chuveiros

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quadro de distribuição de energia de sobrepor, PVC, para até
03.01 83463 12 disjuntores termomagnéticos tripolar, com barramento
unid.
tripolar e aterramento completo, fornecimento e instalação
termomagnético bipolar 10 a 50 A, 240V,
03.02 74130-1 Disjuntores
unid.
fornecimento e instalação
03.03 74130-5 Dispositivo diferencial de alta sensibilidade (30 mA) tripolar
Calha LED 40W, 120cm; sobrepor; fornecimento e
03.04 97592 Luminária
instalação; para vestiário em geral
palfon LED, de sobrepor; fornecimento e
03.05 97592 Luminária
instalação; para cada box de chuveiro
(para caixas de passagem, tomadas e
03.06 95808 Condulete
interruptores) PVC ¾, fornecimento e instalação
2P+T completa, completa tipo aparente para
03.07 91993 Tomada
chuveiro
simples, de uma tecla, completo, fornecimento e
03.08 91981 Interruptor
instalação, tipo aparente

1,00 quadro distribuição dos circuítos e abrigo dos disjuntores
9,00 um disjuntor por circuíto

unid.

3,00 dispositivos para proteção dos circuitos; um para cada 3 circuitos

unid.

6,00 para iluminação geral do ambiente

unid.

8,00 para iluminação individual de cada box

unid.

18,00 peças para instalação na rede elétrica; pontos de tomada + iluminação + mudança de direção

unid.

8,00 tomadas para os chuveiros; uma para cada um

unid.

5,00 interruptores para acionamento da iluminação; conforme Projeto
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Memória de Cálculo
OBJETO: Reforma Vestiários Masculinos Escola Agrícola
END.: VRS-851 – Linha Bento Gonçalves – Escola Agrícola

ITEM

CÓDIGO
REFERÊ
NCIA

DISCRIMINAÇÃO

UND.

QUANT
Especificações
.

de PVC DN 25mm (3/4”), tipo aparente, inclusive
03.09 91871 Eletroduto
abraçadeiras de fixação e curvas – fornecimento e instalação

m

50,00 eletrodutos para interligação dos pontos e passagem do cabeamento elétrico

03.10 91926 Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação
03.11 91930 Fio isolado PVC 750V 6,0mm², fornecimento e instalação

m
m

100,00 para circuito de iluminação
300,00 para circuitos dos chuveiros

m²

76,50 limpeza geral da obra

4.0

LIMPEZA

04.01 9537 Limpeza Geral da Obra – Edificação
Valor Total Item 09

Serafina Corrêa, 03 de dezembro de 2018.
Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia
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Planilha Estimativa Orçamentária
OBJETO: Reforma Vestiários Masculinos Escola Agrícola
END.: VRS-851 – Linha Bento Gonçalves – Escola Agrícola

OBRA:

ITEM

1.0

CÓDIGO
REFERÊ
NCIA

DISCRIMINAÇÃO

3 de dezembro de 2018

DATA:

ÁREA DE REFORMA:

76,50 m²

PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL

MÃO-DE-OBRA

VALOR

QUANT
.

s/ BDI

c/ BDI

m²

2,50

315,50

380,49

266,34

665,85

114,15

285,38

951,23 1,63%

m³

6,40

44,85

54,09

37,86

242,46

16,23

103,94

346,40 0,59%

m²

26,67

17,60

21,23

14,86

396,32

6,37

169,89

566,21 0,97%

m²

16,68

20,70

24,96

17,47

291,40

7,49

124,93

416,33 0,71%

m²
m
m
m³

76,50
30,00
300,00
76,50

10,20
0,35
0,50
3,00

12,30
0,42
0,60
3,62

8,61
0,29
0,42
2,53

658,67
8,70
126,00
193,55

3,69
0,13
0,18
1,09

282,29
3,90
54,00
83,39

940,96
12,60
180,00
276,94

m²

76,50

1,50

1,81

1,27

97,16

0,54

UND.

%
UNITÁRIO

TOTAL

UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

01.01 74209-1 Placa de Obra padrão Governo
de paredes: divisória dos box; abertura para
01.02 97622 Demolição
janelas; alargamento da porta de entrada
do revestimento cerâmico existente na parede de
01.03 97633 Retirada
fundos dos box
das esquadrias de ferro existentes no fundo dos box
01.04 97645 Retirada
e retirada da porta de entrada
01.05 97634 Retirada do piso cerâmico existente
01.06 97662 Retirada das instalações hidráulicas existentes
01.07 97661 Retirada das instalações elétricas existentes
01.08 97641 Retirada do forro de madeira existente
geral do ambiente após demolições para iniciar a
01.09 73806-1 Limpeza
execução das melhorias
Valor Total Item 01

2.680,11

41,31
1.149,03

1,61%
0,02%
0,31%
0,47%

138,47 0,24%
3.829,14

6,55%

SERVIÇOS PARA REFORMA

2.0

REFORMA INTERNA DOS VESTIÁRIOS

para fechamento dos vãos das esquadrias do fundo
02.01 87481 Alvenaria
dos box
02.02 87879 Execução de chapisco na alvenaria construída
02.03 89173 Execução de emboço nas paredes construídas
necessária para instalar os elementos de ralo e
02.04 90447 Demolição
tubulação de destino para fora do prédio
02.05 89707 Instalação dos ralos para destino das águas dos chuveiros;
de contrapiso de nivelamento para assentamento
02.06 87620 Execução
da cerâmica
Instalação da tubulação de água para os chuveiros, incluindo
02.07 89957 os registros (geral e de cada box); contempla os rasgos nas
paredes, instalação dos tubos e fechamento dos rasgos
da cerâmica nas paredes das áreas molhadas;
02.08 87273 Execução
fundos e laterais dos box
do piso cerâmico, com placas esmaltadas extra de
02.09 87257 Execução
dimensões 60x60cm
da rede hidráulica para abastecimento dos
02.10 89357 Execução
chuveiros, PVC soldável DN 32mm

m²

15,00

59,40

71,64

50,15

752,25

21,49

322,35

1.074,60 1,84%

m²
m²

30,00
30,00

3,00
15,00

3,62
18,09

2,53
12,66

75,90
379,80

1,09
5,43

32,70
162,90

108,60 0,19%
542,70 0,93%

m²

4,80

5,30

6,39

4,47

21,46

1,92

9,22

30,68 0,05%

unid

8,00

22,00

26,53

18,57

148,56

7,96

63,68

212,24 0,36%

m²

76,50

26,70

32,20

22,54

1.724,31

9,66

738,99

2.463,30 4,21%

unid

8,00

106,00

127,84

89,49

715,92

38,35

306,80

1.022,72 1,75%

m²

36,31

54,00

65,12

45,58

1.654,78

19,54

709,40

2.364,18 4,05%

m²

76,50

49,40

59,58

41,71

3.190,82

17,87

1.367,06

4.557,88 7,80%

m

15,00

22,15

26,71

18,70

280,50

8,01

120,15

400,65 0,69%

76,50

39,00

47,03

32,92

2.518,38

14,11

1.079,42

3.597,80 6,16%

11,66

8,90

10,73

7,51

87,57

3,22

37,55

125,12 0,21%

58,30

11,80

14,23

9,96

580,67

4,27

248,94

829,61 1,42%

3,20

860,00

1.037,16

726,01

2.323,23

311,15

995,68

3.318,91 5,68%

1,00

870,00

1.049,22

734,45

734,45

314,77

314,77

1.049,22 1,80%

37,61

320,00

385,92

270,14

10.159,43

115,78

4.354,25

14.513,68 24,83%

11,76

630,00

759,78

531,85

6.254,56

227,93

2.680,46

8.935,02 15,29%

02.11 96111 Execução do novo forro de PVC, inclusive sustentação
m²
das imperfeições / falhas / buracos das paredes
02.12 88495 Correção
m²
existentes; interna e externa; 20% da área total
02.13 88489 Pintura, duas demãos, das paredes internas
m²
em alumínio branco, tipo maxim ar, com vidro
02.14 94575 Janela
m²
transparente 4mm, 1,60x1,00 m; 2 unid
Porta de madeira uma folha 1,00 x 2,10 m; completa; modelo
02.15 90844 das as existentes; incluso: dobradiças, montagem e
unid
instalação, fechadura com execução do furo
Fornecimento
e
instalação
de
divisória
em
granito,
e=3,5cm;
02.16 73774 inclui fixação; dimensões conforme Projeto
m²
Portas de alumínio uma folha 0,70 x 2,10 m; completa; para
02.17 91341 box dos chuveiros; inclusas guarnições e fixação no granito;8 m²
unidades
e instalação de chuveiros elétricos, padrão
02.18 mercado Fornecimento
unid
médio
02.19 36801 Acabamento em metal cromado de registro para chuveiros
PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões,
02.20 89713 Tubo
fornecimento e instalação
PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões,
02.21 89714 Tubo
fornecimento e instalação
Valor Total Item 02

8,00

155,00

186,93

130,85

1.046,80

56,08

448,64

1.495,44 2,56%

unid

8,00

26,00

31,36

21,95

175,60

9,41

75,28

250,88 0,43%

m

8,00

31,00

37,39

26,17

209,36

11,22

89,76

299,12 0,51%

m

18,00

40,00

48,24

33,77

607,86

14,47

33.642,21

260,46
14.418,46

868,32 1,49%
48.060,67

82,23%
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Planilha Estimativa Orçamentária
OBJETO: Reforma Vestiários Masculinos Escola Agrícola
END.: VRS-851 – Linha Bento Gonçalves – Escola Agrícola

OBRA:

ITEM

3.0

CÓDIGO
REFERÊ
NCIA

DISCRIMINAÇÃO

76,50 m²

PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL

MÃO-DE-OBRA

VALOR

QUANT
.

s/ BDI

c/ BDI

1,00

314,00

378,68

265,08

265,08

113,60

113,60

378,68 0,65%

9,00

11,85

14,29

10,00

90,00

4,29

38,61

128,61 0,22%

unid.

3,00

102,00

123,01

86,11

258,33

36,90

110,70

369,03 0,63%

unid.

6,00

90,60

109,26

76,48

458,88

32,78

196,68

655,56 1,12%

unid.

8,00

90,60

109,26

76,48

611,84

32,78

262,24

874,08 1,50%

unid.

18,00

21,20

25,57

17,90

322,20

7,67

138,06

460,26 0,79%

unid.

8,00

35,50

42,81

29,97

239,76

12,84

102,72

342,48 0,59%

unid.

5,00

28,00

33,77

23,64

118,20

10,13

50,65

168,85 0,29%

m

50,00

9,30

11,22

7,85

392,50

3,37

168,50

561,00 0,96%

m
m

100,00
300,00

2,60
5,70

3,14
6,87

2,20
4,81

220,00
1.443,00

0,94
2,06

94,00
618,00

314,00 0,54%
2.061,00 3,53%
6.313,55 10,80%

UND.

%
UNITÁRIO

TOTAL

UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL ITEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Quadro de distribuição de energia de sobrepor, PVC, para até
03.01 83463 12 disjuntores termomagnéticos tripolar, com barramento
unid.
tripolar e aterramento completo, fornecimento e instalação
termomagnético bipolar 10 a 50 A, 240V,
03.02 74130-1 Disjuntores
unid.
fornecimento e instalação
03.03 74130-5 Dispositivo diferencial de alta sensibilidade (30 mA) tripolar
Calha LED 40W, 120cm; sobrepor; fornecimento e
03.04 97592 Luminária
instalação; para vestiário em geral
palfon LED, de sobrepor; fornecimento e
03.05 97592 Luminária
instalação; para cada box de chuveiro
(para caixas de passagem, tomadas e
03.06 95808 Condulete
interruptores) PVC ¾, fornecimento e instalação
Tomada
2P+T
completa, completa tipo aparente para
03.07 91993 chuveiro
simples, de uma tecla, completo, fornecimento e
03.08 91981 Interruptor
instalação, tipo aparente
de PVC DN 25mm (3/4”), tipo aparente, inclusive
03.09 91871 Eletroduto
abraçadeiras de fixação e curvas – fornecimento e instalação
03.10 91926 Fio isolado PVC 750V 2,5mm², fornecimento e instalação
03.11 91930 Fio isolado PVC 750V 6,0mm², fornecimento e instalação
Valor Total Item 03

4.0

3 de dezembro de 2018

DATA:

ÁREA DE REFORMA:

4.419,79

1.893,76

LIMPEZA

04.01 9537 Limpeza Geral da Obra – Edificação

m²

76,50

2,60

3,14

Valor Total Item 04

2,20

168,30

0,94

71,91

168,30

71,91

40.910,41

17.533,16

240,21 0,41%
0,41%

240,21

VALOR EM R$

Total Edificação

58.443,57 100,00%

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: 26/11/2018; Data de Referência Técnica: 17/1102018;
* 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:
20,60%
Serafina Corrêa, 03 de dezembro de 2018.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício
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Cronograma físico financeiro
OBJETO: Reforma Vestiários Masculinos Escola Agrícola
END.: VRS-851 – Linha Bento Gonçalves – Escola Agrícola
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

1

SERVIÇOS INICIAIS

2

REFORMA INTERNA DOS VESTIÁRIOS

3

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4

LIMPEZA
VALOR TOTAL EM R$

OBRA:
DATA:

3 de dezembro de 2018

Valor Item
Mês 01

Mês 02

Mês 03

Mês 04

PARCELAS MENSAIS
Mês 05
Mês 06

Mês 07

Mês 08

Total

R$ 3.829,14
6,55%
R$ 48.060,67
82,23%
R$ 6.313,55
10,80%
R$ 240,21
0,41%

R$ 3.829,14
100,00%
R$ 14.418,20
30,00%

R$ 24.030,34
50,00%

R$ 9.612,13
20,00%
R$ 6.313,55
100,00%
R$ 240,21
100,00%

R$ 3.829,14
100,00%
R$ 48.060,67
100,00%
R$ 6.313,55
100,00%
R$ 240,21
100,00%

R$ 58.443,57
100,00%

R$ 18.247,34
31,22%

R$ 24.030,34
41,12%

R$ 16.165,89
27,66%

R$ 58.443,57
100,00%

Serafina Corrêa, 03 de dezembro de 2018.

Eng. Civil Guilherme Migliavacca
Departamento de Engenharia

Valdir Bianchet
Prefeito Municipal em exercício
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