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1. Serviços de sondagem geotécnica mista em solos:  

A quantidade de furos a ser executada deve ser suficiente para se delimitar a extensão da 
ocorrência e traçar as seções geológico-geotécnicas longitudinais e transversais, indicando a 
espessura da camada de solos moles. Em geral, uma distância entre furos superior a 20 m é 
suficiente. Porém, cada caso deve ser analisado individualmente e em conjunto com os estudos 
geológicos. Sendo a quantidade do orçamento apenas sugestão.  

2. Raspagem e limpeza do terreno:  

Área do terreno = 820,93m². 

3. Instalações provisórias de água:  

Verba mínima sugerida para a montagem do canteiro. 

4. Instalações provisórias de esgoto:  

Verba mínima sugerida para a montagem do canteiro. 

5. Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica:  

Verba mínima sugerida para a montagem do canteiro. 

6. Ligação provisória de água e sanitário:  

Verba mínima sugerida para a montagem do canteiro. 

7. Placas padrão de obra: 

Placa de tamanho mínimo sugerido. 

8. Tapume de tábuas de 3.ª c/abertura e portão: 

Comprimento do perímetro do terreno adotado x altura de folha de madeirt (2,10m). 

= 128,0m x 2,10m = 268,80m² 

9. Alojamento: 

Tamanho mínimo sugerido. 

10. Locação da obra - execução de gabarito: 

Área construída = 454,31m². 
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11. Escavação manual campo aberto em terra até 2m: 

Volume das fundações: Baldrames, Sapatas e Blocos =103,82m³. 

12. Alvenaria de embasamento de pedra argamassada: 

Perímetro das alvenarias x 0,40m de largura x 0,40m de profundidade. 

= 268,20m x 0,40m x 0,40m= 42,91m³. 

13. Cinta corrida 10x40cm c/concreto fck=13.5mpa: 

Perímetro das alvenarias = 268,20m. 

14. Forma de tábuas de 1" de 3a. P/ cinta - util. 2 x: 

(Perímetro das alvenarias x 02 lados x 0,10m de largura) / 02 vezes de utilização. 

= (268,20m x 2 lados x 0,10m)/2 vezes = 26,82m². 

15. Armadura das cintas CA-60 fina d=3,40 a 6,40mm: 

Perímetro das alvenarias x 02 barras de aço x o peso específico do aço. 

= 268,20m x 2 Barras x 0,222Kg/m = 119,08Kg. 

16. Concreto para cinta misturado in loco - fck 15 mpa: 

Comprimento da cinta x 0,10 de altura x 0,40m de largura.  

=268,20m x 0,10m x 0,40m = 5,36m³. 

17. Lançamento e aplicação de concreto s/ elevação: 

Volume de Concreto para cinta misturado in loco - fck 15 mpa. 

=5,36m³. 

18. Forma plana chapa compensada resinada, esp.= 10mm util. 3x: 

Somatório das áreas das formas para as peças de concreto das estruturas. (Medidas tiradas no 
programa do projeto - AutoCad) = 208,0 m². 

19. Concreto misturado in loco, fck 24,5 mpa ou 250 kgf/cm²: 

Somatório do volume das estruturas, informado pelo projetista de Estruturas = 52,0 m³. 

20. Lançamento e aplicação de concreto c/ elevação: 
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Volume de Concreto misturado in loco, fck 24,5 mpa ou 250 kgf/cm² = 52,0 m³. 

21. Laje pré-fabricada pretendida - 3 x 5.0mm e cordoalha cp-175 rn: 

Somatório das áreas das lajes pretendidas apresentadas no projeto de estruturas. (Medidas 
tiradas no programa do projeto - AutoCad) = 646,08m² 

22. Laje pré-fabricada treliçada - 1 x 6.0mm + 3 x 5.0mm: 

Somatório das áreas das lajes treliçadas apresentadas no projeto de estruturas. (Medidas tiradas 
no programa do projeto - AutoCad) = 223,15m². 

23. Alvenaria de bloco cerâmico furado (9x19x39)cm c/argamassa mista de cal hidratada, esp=9 cm: 

Somatório das áreas das alvenarias = 902,19m². 

24. Verga reta de concreto armado: 

(Somatório das larguras das janelas + (o somatório das quantidades das janelas x 0,40m)) x 
0,10m de altura x 0,10m de largura =  

= 52,01m + (34 und x 0,40m)) x 0,10m x 0,10m = 0,66m³ 

25. Chapim pré-moldado de concreto: 

26. Comprimento do muro considerado no perímetro do terreno e sobre as alvenarias externas 
especificadas / pela largura do chapim (sugerido) = 310,26m x 0,15m = 46,54m². 

27. Prateleira de granito cinza polida de 1 face: 

Somatório das áreas das prateleiras dos ambientes: DML e Despensa. (Medidas tiradas no 
programa do projeto - AutoCad) =10,64m². 

28. Bancada de granito cinza c/ 3 cubas de louça: 

Quantidade de Bancadas de Granito com 3 Cubas de Louça = 1und (por contagem).  

29. Espelho de bancada granito cinza h= 30cm: 

Área do espelho em granito. (Medidas tiradas no programa do projeto - AutoCad) = 0,54m². 

30. Bancada de granito cinza c/ 1 cuba louça: 

Quantidade de Bancadas de Granito com 1 Cuba de Louça = 2und (por contagem).  

31. Balcão em granito verde ubatuba esp. = 2cm: 
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Área das bancadas dos ambientes: Recepção e Cantina. (Medidas tiradas no programa do 
projeto - AutoCad) 3,46m². 

32. Porta tipo paraná (0,60 x 1,40 m), completa: 

Quantidade total de portas tipo paraná (0,60 x 1,40 m) apresentadas no projeto = 8 und (por 
contagem). 

33. Porta tipo paraná (0,70 x 2,10 m), completa: 

Quantidade total de portas tipo paraná (0,70 x 2,10 m) apresentadas no projeto = 7 und (por 
contagem). 

34. Porta tipo paraná (0,80 x 2,10 m), completa: 

Quantidade total de portas tipo paraná (0,80 x 2,10 m) apresentadas no projeto = 15 und (por 
contagem). 

35. Porta tipo paraná (1,20 x 2,10 m), completa: 

Quantidade total de portas tipo paraná (1,20 x 2,10 m) apresentadas no projeto = 5 und (por 
contagem) 

36. Revestimento em fórmica texturizada da marca fórmica em esquadrias de madeira: 

Somatório das áreas das portas x 2 Lados = 54,81 x 2 = 109,62m² 

37. Portas de alumínio branco c/vidro cristal temperado jateado: 

Somatório das áreas das portas = 2,52m² (Medidas tiradas no programa do projeto - AutoCad) 

38. Janelas em alumínio anodizado branco fixa com abertura s/ vidro - fornecimento e montagem: 

Somatório das áreas das janelas fixas = 53,60m² (Medidas tiradas no programa do projeto - 
AutoCad) 

39. Janelas em alumínio anodizado branco de abrir s/ vidro - fornecimento e montagem: 

Somatório das áreas das janelas de abrir = 12,60m² (Medidas tiradas no programa do projeto - 
AutoCad) 

40. Vidro comum para esquadrias de alumínio  esp.= 6mm, colocado: 

Somatório das áreas das janelas = 69,51m² (Medidas tiradas no programa do projeto - AutoCad) 

41. Porta de alumínio anodizado bronze (lixo e gás): 
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Somatório das áreas das portas P05 = 8,40m². (Medidas tiradas no programa do projeto - 
AutoCad) 

42. Cobogó de concreto (10x10x10)cm c/arg. Cimento e areia traço 1:3: 

Somatório das áreas dos combogós = 13,23m². (Medidas tiradas no programa do projeto - 
AutoCad) 

43. Peça de madeira boleada nas quinas fixadas em paredes: 

Somatório dos perímetros dos ambientes especificados = 324,12m.  

44. Peitoril de granito cinza l= 15 cm: 

Somatório das larguras das janelas + (o somatório das quantidades das janelas x 0,10m) 

= (52,01 + (34 x 0,10)) = 55,41m 

45. Cobertura em telha cerâmica de 1a. Qualidade - (com madeiramento parafixação de telha sobre 
laje): 

Área de coberta em telha cerâmica especificada em projeto considerando a inclinação indicada = 
440,79m². 

46. Cobertura em telha cerâmica esmaltada na cor vermelha de 1a. Qualidade - ( com madeiramento 
para fixação de telha sobre laje): 

Área de coberta em telha cerâmica na cor clara especificada em projeto considerando a 
inclinação indicada = 114,75m². 

47. Impermeabilização de alvenaria de embasamento no respaldo c/argamassa cimento e areia s/ 
peneiramento, traço 1:3, esp.=2cm c/ aditivo impermabilizante: 

Perímetro de cinta corrida x 0,05m de altura x 02 lados 

= (268,20 x 0,05 x 2) = 134,10m² 

48. Impermeabilização de calha c/manta asfáltica auto-adesiva: 

(IPerímetro das calhas apresentadas no projeto x a largura em projeto) + (o perímetro das calhas 
x 0,40 de altura x 02 lados) 

= 154,19 x 0,4 x 2 = 123,35m². 

49. Impermeabilização de lajes c/ manta asfáltica pré-fabricada, c/ véu de poliéster: 
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Área da coberta = 555,54m². (Medidas tiradas no programa do projeto - AutoCad) 

50. Proteção de superfícies impermeabilizadas: 

Somatório das áreas impermeabilizadas, exceto a impermeabilização das cintas.  

= 555,54 + 123,35 = 678,89m². 

51. Regularização de superfícies horizontais e verticais c/ argamassa de cimento e areia s/ 
peneiramento, traço 1:3, esp.= 6cm p/ aplicação de impermeabilização: 

Somatório das áreas impermeabilizadas, exceto a impermeabilização das cintas 

= 555,54 + 123,35 = 678,89m². 

52. Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm: 

Área total de revestimento de paredes internas = 978,17m² 

53. Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4: 

Área total de pinturas em paredes internas = 351,48m². 

54. Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3: 

Área total de revestimento cerâmico interno = 5,80 + 592,50 + 28,39 = 626,69m². 

55. Pastilha 2,5 x 2,5cm jatobá mix linha color c/ arg. Cimento e areia: 

Somatório das áreas das alvenarias revestidas internamente com Pastilha 2,5 x 2,5cm jatobá mix 
linha color = 5,80m². 

56. Porcelanato tecno loft al hard bold linha loft 45 x 45 cm da portinari c/ arg. Cimento e areia: 

Somatório das áreas das alvenarias revestidas internamente com Porcelanato tecno loft al hard 
bold linha loft 45 x 45 cm da portinari = 592,50m².  

57. Cerâmica white basix lux 30  30cm cor branca da portinari c/ arg. Cimento e areia: 

Somatório das áreas das alvenarias revestidas internamente com Cerâmica white basix lux 30  
30cm cor branca da Portinari = 28,39m². 

58. Rejuntamento c/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em porcelanato: 

Somatório dos revestimentos cerâmicos internos = 5,80 + 592,50 + 28,39 = 626,69m² 

59. Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3  esp.= 5mm: 
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Área total de revestimento de paredes externas = 453,86m². 

60. Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4: 

Área total de revestimento com pintura das paredes externas = 390,33m². 

61. Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:3: 

Área total de revestimento cerâmico de paredes externas = 63,52m² 

62. Cerâmica camburi 31x 31, da eliane c/ arg. Cimento e areia: 

Somatório das áreas das alvenarias revestidas externamente com Cerâmica camburi 31x 31, da 
Eliane = 63,52m². 

63. Rejuntamento c/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em porcelanato: 

Somatório dos revestimentos cerâmicos externos = 63,52m². 

64. Chapisco c/ argamassa de cimento e areia  s/ peneirar traço 1:3  esp=5 mm p/ teto: 

Área de lajes de teto = 388,01m². 

65. Reboco c/ argamassa de cal em pasta e areia peneirada traço 1:2  esp=5 mm p/ teto: 

Área de lajes de teto = 388,01m². 

66. Porcelanato tecno loft al hard bold linha loft 45 x 45 cm da portinari c/ arg. Cimento e areia: 

Somatório das áreas de piso dos ambientes com piso em Porcelanato tecno loft al hard bold linha 
loft 45 x 45 cm da portinari = 369,85m². 

67. Cerâmica white basic lux 30 x 30cm cor branca da portinari c/ arg. Cimento e areia: 

Somatório das áreas de piso dos ambientes com piso em Cerâmica white basic lux 30 x 30cm cor 
branca da portinari = 51,36m². 

68. Rejuntamento c/ arg. Pré-fabricada, junta até 2mm em porcelanato: 

Somatório das áreas de piso cerâmico = 51,36 + 369,85 = 421,21m².  

69. Degrau em granito cinza serrado: 

Somatório do comprimento de piso em degrau de granito cinza = 32,15m. 

70. Degrau em concreto pre-moldado: 
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Somatório do comprimento de piso em degrau em pré-moldado = 16m. 

71. Lastro de concreto regularizado esp.= 5cm: 

Somatório das áreas de pisos cerâmicos = 51,36 + 369,85 = 421,21m². 

72. Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm natural: 

Somatório das áreas de piso intertravado = 82,50m². 

73. Piso cimentado queimado c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4, esp.= 1.5cm: 

Somatório das áreas de piso cimentado = 85,34m². 

74. Colchão em areia de praia: 

Somatório das áreas de piso em areia = 9,84m². 

75. Piso de borracha anti-derrapante:  

Somatório das áreas de piso em borracha = 10,00m² 

76. Soleira de granito cinza polido: 

Somatório do perímetro das soleiras especificadas em projeto = 1,20m. 

77. Filete de granito cinza larg.= 5cm: 

Somatório do perímetro dos filetes especificados em projeto = 27,40m. 

78. Rodapé em perfil de alumínio anodizado preto: 

Perímetro dos ambientes com pintura nas paredes = 53,00m. 

79. Meio fio pré-moldado c/rejuntamento em formato de grama: 

Somatório da área de meio fio em formato de grama = 12,65m². 

80. Meio fio pré-moldado c/rejuntamento: 

Somatório do perímetro dos locais especificados com meio fio = 16,50m. 

81. Jardim: 

Somatório das áreas de jardim = 52,76m². 

82. Instalações hidráulicas: 
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Materiais quantificados por contagem e metragem linear tirados em projeto apresentado. 
Multiplicados por seus respectivos preços, com BDI de 20%, compõem a verba apresentada R$ 
57.329,43. Ver composição em anexo. 

83. Instalações elétricas: 

Materiais quantificados por contagem e metragem linear tirados em projeto apresentado. 
Multiplicados por seus respectivos preços, com BDI de 20%, compõem a verba apresentada R$ 
54.046,96. Ver composição em anexo. 

84. Emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica: 

Somatório das áreas de parede externa com pintura = 390,33m². 

85. Emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa acrílica: 

Somatório das áreas de parede internas com pintura = 351,48m². 

86. Emassamento de forro 2 demãos c/massa acrílica: 

Somatório das áreas de forro com pintura = 388,01m². 

87. Emassamento de madeira 2 demãos c/massa acrílica: 

88. Látex duas demãos em paredes externas s/massa: 

Somatório das áreas de parede externa com pintura = 390,33m². 

89. Látex duas demãos em forro s/massa: 

Somatório das áreas de forro com pintura = 388,01m². 

90. Látex duas demãos em paredes internas s/massa da coral: 

Somatório das áreas de parede internas com pintura = 351,48m². 

91. Látex duas demãos em peças de madeira s/massa da coral: 

Somatório das áreas de peças em madeira com pintura = 34,08m² 

92. Pintura p/piso cimentado à base latex acrílico bege: 

Somatório das áreas de piso cimentado com pintura Bege = 85,34m². 

93. Muro contorno de alvenaria e concreto (pilar+cinta): 

Perímetro do muro de contorno da obra x altura = 110,25 x 2,50 = 275,63m². 
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94. Peças pré-moldadas para aplique de desenhos na fachada - copa das árvores: 

Somatório das áreas de peças de aplique nas fachadas = 22,25m². (Medidas tiradas no programa 
do projeto - AutoCad). 

95. Espelho colado em revestimento tipo prata 4mm: 

Somatório das áreas de espelho apresentadas nos projetos = 6,20m². (Medidas tiradas no 
programa do projeto - AutoCad). 

96. Guarda corpo pré-moldado (parquinho): 

Somatório das áreas de guarda-corpo do parquinho, apresentadas nos projetos = 18,63m². 
(Medidas tiradas no programa do projeto - AutoCad). 

97. Desenhos impressos na cerâmica white basix lux 30  30cm cor branca da portinari: 

= Somatório das áreas de desenhos impressos na fachada, especificados no projeto = 63,52m². 
(Medidas tiradas no programa do projeto - AutoCad). 

98. Limpeza de pisos e revestimentos: 

Somatório das áreas de revestimento e piso cerâmico: 

= Revestimentos cerâmicos internos 626,69m² + Revestimentos cerâmicos externos 63,52m² + 
Pisos Cerâmicos 421,21m² = 1.111,42m². 

99. Limpeza geral:  

Área construída = 454,31m². 


