
















 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

ANEXO I - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021 

  

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 

  

  

1.0.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto desta licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO. 

  

2.0.JUSTIFICATIVA 

2.1.Considerando as necessidades do ORC, tem o presente termo a finalidade de definir, técnica 

e adequadamente, os procedimentos necessários para viabilizar a contratação em tela. 

2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são: 

  

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 

ANTÔNIO CARLOS DE MORAIS. 

SERVIÇO 1 261.607,28 261.607,28 

  TOTAL 261.607,28 

  

3.0.OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

3.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 

3.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 

alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências 

do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados após o recebimento e/ou pagamento. 

3.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia 

e expressa autorização do Contratante. 

3.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre 

que solicitado. 

3.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 

na fase de habilitação. 

3.6.Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-

se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 

correspondentes. 

  

4.0.DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

4.1.Havendo proposta com valor para o respectivo item relacionado no Anexo I - Termo de Referência 

- Especificações, na coluna código: 

4.1.1.Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado; ou 

4.1.2.Com indícios que conduzam a uma presunção relativa de inexequibilidade, pelo critério 

definido no Art. 48, II, § 1º, da Lei 8.666/93, em tal situação, não sendo possível a imediata 

confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, 

sendo-lhe facultado o prazo de 03 (três) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços, 

conforme parâmetros do mesmo Art. 48, II, sob pena de desconsideração do item. 

4.2.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando for 

o caso, apenas o item correspondente. 

4.3.O valor estimado que o ORC se propõe a pagar pelo objeto da presente licitação - Valor de 

Referência -, que representa o somatório total dos preços relacionados na respectiva planilha 

dos serviços a serem executados, referente ao correspondente item, está acima indicado. 

  

5.0.MODELO DA PROPOSTA 

5.1.É parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta de preços correspondente, 

podendo o licitante apresentar a sua proposta no próprio modelo fornecido, desde que seja 

devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatório - Anexo 01. 

  

  

__________________________________ 

MARIA BETÂNIA GONÇALVES RANGEL 

SECRETÁRIA 

















SINAPI 
ABRIL/2021
ORSE 
ABRIL/2021
22,95%

ITEM 
REF. 

SINAPI
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. VALOR UNIT. 

VALOR UNIT. 
+ BDI

VALOR TOTAL %

1.0

1.1
00051/ 
ORSE

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m² 8,00 R$332,99 R$409,41 R$3.275,29 1,25%

1.2 97622
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, 
sem reaproveitamento

m³ 6,21 R$36,35 R$44,69 R$277,54 0,11%

R$3.552,83

2.0

2.1 93358
Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

m² 12,42 R$55,14 R$67,79 R$842,01 0,32%

2.2 73361
Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% pedra de mão inclusive 
lançamento

m³ 12,42 R$365,04 R$448,82 R$5.574,30 2,13%

2.3 93205
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com 
utilização de blocos canaleta.

m 131,70 R$30,32 R$37,28 R$4.909,57 1,88%

2.4 87471

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com 
área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira.

m² 288,59 R$42,96 R$52,82 R$15.243,13 5,83%

R$26.569,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

DATA BASE: 

BDI:

OBRA: Reforma Escola Antônio Carlos de Morais                                                                                                                                                   
MUNICÍPIO: Juazeirinho-PB

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL DO ITEM

ELEVAÇÃO - PAREDES INTERNAS

SUBTOTAL DO ITEM



3.0

3.1 87871
Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em
alvenarias internas, com desempenadeira dentada.
argamassa industrializada com preparo manual.

m²            551,09 R$11,54 R$14,19 R$7.819,10 2,99%

3.2 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l,
aplicada manualmente em faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com execução de taliscas.

m²            259,54 R$23,82 R$29,29 R$7.601,07 2,91%

3.3 87527

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa
traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l,
aplicado manualmente em faces internas de paredes, para
ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm,
com execução de taliscas. 

m²            318,86 R$26,32 R$32,36 R$10.318,45 3,94%

3.4 88411
Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com
presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos.

m²        1.082,73 R$2,13 R$2,62 R$2.835,49 1,08%

3.5 88487
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, 
duas demãos.

m² 1.082,73 R$9,77 R$12,01 R$13.005,99 4,97%

3.6 87264

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em 
ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das 
paredes.

m² 84,93 R$55,40 R$68,11 R$5.784,95 2,21%

3.7 87242
Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas 
de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a 
prumo, aplicado em panos com vãos.

m² 116,95 R$228,28 R$280,67 R$32.824,39 12,55%

R$80.189,44

4.0

4.1 94992
Execução de passeio , piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 
espessura 6 cm, armado.

m² 12,04 R$51,87 R$63,77 R$767,84 0,29%

4.2 87692
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 
preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não 
aderido, espessura 5cm.

m² 332,41 R$39,41 R$48,45 R$16.106,79 6,16%

4.3 101752
Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes 
internos. 

m² 332,41 R$32,24 R$39,64 R$13.176,43 5,04%

R$30.051,06SUBTOTAL DO ITEM

PINTURA E RESTAURAÇÃO DE ACABAMENTO

 PISO

SUBTOTAL DO ITEM



5.0

5.1 92539
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 
para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de 
cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical.

m² 402,00 R$51,89 R$63,80 R$25.647,10 9,80%

5.2 94195
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo 
portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. 

m² 402,00 R$20,27 R$24,92 R$10.018,63 3,83%

5.3 96109 Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. m² 402,00 R$34,00 R$41,80 R$16.804,81 6,42%

5.4 92262
Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em 
madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10,0 
m e menores que 12,0 m, incluso içamento.

Unid. 3,00 R$496,42 R$610,35 R$1.831,05 0,70%

5.5 101979 Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. m 42,79 R$44,54 R$54,76 R$2.343,26 0,90%

5.6 94227
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. 

m 83,08 R$62,67 R$77,05 R$6.401,54 2,45%

5.7
03410/ 
ORSE

Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm m 96,89 R$40,82 R$50,19 R$4.862,73 1,86%

R$67.909,12

6.0

6.1 93128
Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor 
simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).

Unid 57,00 R$101,88 R$125,26 R$7.139,90 2,73%

6.2 100902
Lâmpada tubular led de 9/10 w, base g13 - fornecimento e 
instalação.

Unid 57,00 R$22,41 R$27,55 R$1.570,53 0,60%

R$8.710,43

7.0

7.1 89957
Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com 
tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, 
inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. 

Unid 10,00 R$96,96 R$119,21 R$1.192,12 0,46%

7.2
01679/ 
ORSE

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 
mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

Unid 6,00 R$61,89 R$76,09 R$456,56 0,17%

7.3
01678/ 
ORSE

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 
mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

Unid 3,00 R$93,62 R$115,11 R$345,32 0,13%

7.4
01683/ 
ORSE

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 
mm (vaso sanitário)

Unid 7,00 R$95,85 R$117,85 R$824,93 0,32%

7.5
12129/ 
ORSE

Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, direita ou 
esquerda, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou 
similar

Unid 1,00 R$713,24 R$876,93 R$876,93 0,34%

TELHADO

SUBTOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

SUBTOTAL DO ITEM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS



7.6 95471
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem furo 
frontal com louça branca sem assento - fornecimento e 
instalação. 

Unid 1,00 R$651,84 R$801,44 R$801,44 0,31%

7.7 86943

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, 
válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira 
cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e 
instalação. 

Unid 3,00 R$177,63 R$218,40 R$655,19 0,25%

7.8
04429/ 
ORSE

Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m Unid 2,00 R$117,30 R$144,22 R$288,44 0,11%

7.9 89353
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e 
instalado em ramal de água.

Unid 3,00 R$34,40 R$42,29 R$126,88 0,05%

R$5.567,81

8.0

8.1 90789

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento 
melamínico branco, folha leve ou média, 70x210cm, 
exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de 
espuma expansiva - fornecimento e instalação. 

Unid 5,00 R$561,64 R$690,54 R$3.452,68 1,32%

8.2 90793

kit de porta-pronta de madeira em acabamento 
melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 
90x210cm, fixação com preenchimento total de espuma 
expansiva - fornecimento e instalação.

Unid 7,00 R$716,77 R$881,27 R$6.168,88 2,36%

8.3 94570

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com 
vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e 
ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e 
instalação.

m² 10,32 R$499,51 R$614,15 R$6.338,00 2,42%

8.4 93182 Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. m 4,80 R$37,28 R$45,84 R$220,01 0,08%
8.5 93184 Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. m 6,20 R$27,27 R$33,53 R$207,88 0,08%

8.6 93194
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de 
comprimento.

m 4,80 R$36,56 R$44,95 R$215,76 0,08%

8.7 100725
Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 
(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).

m² 22,57 R$16,15 R$19,86 R$448,16 0,17%

8.8
10976/ 
ORSE

Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", 
barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal 
de1 1/4" x 1/8"

m² 22,57 R$468,52 R$576,05 R$13.001,34 4,97%

8.9
03958/ 
ORSE

Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na 
vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 
1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive 
portão

m² 36,10 R$164,10 R$201,76 R$7.283,57 2,78%

ESQUADRIAS

SUBTOTAL DO ITEM



R$37.336,28

9.0

9.1
02409/ 
ORSE

Banco de concreto com encosto largura = 30cm Unid 8,00 R$175,00 R$215,16 R$1.721,30 0,66%

R$1.721,30

R$261.607,28CUSTO TOTAL DA OBRA

SUBTOTAL DO ITEM

DIVERSOS

SUBTOTAL DO ITEM



META ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada R$3.275,29

1.2
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 
manual, sem reaproveitamento

R$277,54

2.1
Escavação manual de vala com profundidade menor 
ou igual a 1,30 m.

R$842,01

2.2
Concreto ciclópico FCK=10mpa 30% pedra de mão 
inclusive lançamento

R$5.574,30

2.3
Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco 
com utilização de blocos canaleta.

R$4.909,57

2.4

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes 
com área líquida menor que 6m² sem vãos e 
argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira.

R$15.243,13

3.1

Chapisco aplicado somente em estruturas de 
concreto em alvenarias internas, com 
desempenadeira dentada. argamassa industrializada 
com preparo manual.

R$7.819,10

3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 
internas de paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas.

R$7.601,07

3.3

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 
internas de paredes, para ambiente com área menor 
que 5m2, espessura de 20mm, com execução de 
taliscas. 

R$10.318,45

3.4
Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos 
com presença de vãos de edifícios de múltiplos 
pavimentos.

R$2.835,49

3.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em 
paredes, duas demãos.

R$13.005,99

ELEVAÇÃO - 
PAREDES INTERNAS

2.0

PINTURA E 
RESTAURAÇÃO DE 

ACABAMENTO
3.0

1.0
SERVIÇOS 

PRELIMINARES

R$7.601,07

R$7.819,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

OBRA: Reforma Escola Antônio Carlos de Morais                                                                                                                                                   
MUNICÍPIO: Juazeirinho-PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$5.574,30

R$4.909,57

R$15.243,13

DESCRIÇÃO DA META TOTAL

R$842,01

R$3.275,29

R$277,54

R$10.318,45

R$2.835,49

R$13.005,99



3.6

Revestimento cerâmico para paredes internas com 
placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm 
aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na 
altura inteira das paredes.

R$5.784,95

3.7

Revestimento cerâmico para paredes externas em 
pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 
cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com 
vãos.

R$9.847,32 R$9.847,32 R$13.129,76

4.1
Execução de passeio , piso de concreto com concreto 
moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, espessura 6 cm, armado.

R$767,84

4.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia), preparo manual, aplicado em áreas secas 
sobre laje, não aderido, espessura 5cm.

R$16.106,79

4.3 Piso em granilite, marmorite ou granitina em 
ambientes internos. 

R$13.176,43

5.1

Trama de madeira composta por ripas, caibros e 
terças para telhados de até 2 águas para telha de 
encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso 
transporte vertical.

R$25.647,10

5.2
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo 
portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte 
vertical. 

R$10.018,63

5.3
Forro em placas de gesso, para ambientes 
residenciais.

R$8.402,41
R$8.402,41

5.4

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, 
em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou 
iguais a 10,0 m e menores que 12,0 m, incluso 
içamento.

R$1.831,05

5.5 Chapim (rufo capa) em aço galvanizado, corte 33. R$2.343,26

5.6
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, 
desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

R$6.401,54

5.7
Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 
13 cm

R$4.862,73

6.1

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor 
simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, 
quebra e chumbamento (excluindo luminária e 
lâmpada).

R$7.139,90

6.2
Lâmpada tubular led de 9/10 w, base g13 - 
fornecimento e instalação.

R$1.570,53

5.0

4.0

TELHADO

6.0
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

 PISO

R$5.784,95

R$767,84

R$16.106,79

R$13.176,43

R$1.570,53

R$10.018,63

R$16.804,81

R$7.139,90

R$2.343,26

R$6.401,54

R$4.862,73

R$32.824,39

R$1.831,05

R$25.647,10



7.1

Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) 
com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em 
ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em 
alvenaria. 

R$1.192,12

7.2
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 
Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, 
etc...)

R$456,56

7.3
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 
Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)

R$345,32

7.4
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de 
Ø 100 mm (vaso sanitário)

R$824,93

7.5
Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, fixa, 
direita ou esquerda, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", 
Jackwal ou similar

R$876,93

7.6
Vaso sanitário sifonado convencional para PCD sem 
furo frontal com louça branca sem assento - 
fornecimento e instalação. 

R$801,44

7.7

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 
equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em 
PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 
torneira cromada de mesa, padrão popular - 

R$655,19

7.8 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m R$288,44

7.9
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", 
fornecido e instalado em ramal de água.

R$126,88

8.1

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento 
melamínico branco, folha leve ou média, 70x210cm, 
exclusive fechadura, fixação com preenchimento 
parcial de espuma expansiva - fornecimento e 
instalação. 

R$3.452,68

8.2

kit de porta-pronta de madeira em acabamento 
melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 
90x210cm, fixação com preenchimento total de 
espuma expansiva - fornecimento e instalação.

R$6.168,88

8.3
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para 
vidros, com vidros, batente, acabamento com 

R$6.338,00

8.4
Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de 
vão.

R$220,01

INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 

E ACESSÓRIOS
7.0

R$345,32

R$1.192,12

R$456,56

R$3.452,68

R$824,93

R$876,93

R$801,44

R$655,19

R$288,44

R$126,88

R$6.168,88

R$6.338,00

R$220,01



8.5
Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de 
vão.

R$207,88

8.6
Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de 
comprimento.

R$215,76

8.7

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento 
(esmalte sintético grafite) pulverizada sobre 
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (por demão).

R$448,16

8.8
Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 
1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata 
horizontal de1 1/4" x 1/8"

R$13.001,34

8.9

Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na 
vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 
1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, 
inclusive portão

R$7.283,57

9.0 9.1 Banco de concreto com encosto largura = 30cm R$1.721,30

R$30.121,84 R$57.212,37 R$99.405,09 R$30.242,59 R$42.904,09 R$1.721,30
11,51% 21,87% 38,00% 11,56% 16,40% 0,66%
11,51% 33,38% 71,38% 82,94% 99,34% 100,00%

DIVERSOS

Responsável Técnico

TOTAL MÊS COM BDI

PERCENTUAL
PERCENTUAL ACUMULADO

NOTAS
1.Utilizar os mesmos itens do memorial de cálculo dos quantitativos;                                                                                                                                                                       2. Anexar cópias das tabelas de referência SINAPI/SICRO utilizadas para a 
composição dos custos;                                                                                                               3.Anexar cópias das cotações de mercado utilizadas para composição do custo.

R$261.607,28

100%

R$261.607,28CUSTO TOTAL DA OBRA 

Eu, ANDRESA DE OLIVEIRA SILVA, declaro sob as penas da Lei, que, de acordo com a 'Lei das Diretrizes Orçamentárias, os quantitativos da Planilha Orçamentária Global acima apresentada estão compatíveis com o projeto de engenharia 
proposto. Atesto ainda que os custos unitários utilizados para a composição do orçamento estão compatíveis com seus correspondentes nas tabelas de referência do SINAPI/SICRO indicada e/ou com as cotações de mercado 

apresentadas em anexo. 

   Declaração de compatibilidade com os custos SINAPI/SICRO e/ou com as cotações de mercado:

ESQUADRIAS8.0

R$1.721,30

R$448,16

R$13.001,34

R$7.283,57

R$207,88

R$215,76



1ºQ Médio 3º Q

20,34      22,12      25,00         

19,60      20,97      24,23         

2,00 20,76      24,18      26,44         

0,65 24,00      25,84      27,86         

3,00 22,80      27,48      30,95         

5,65 11,10      14,02      16,80         

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

CÁLCULO DE IMPOSTO (I)

Administração Central (AC)

OBRA: Reforma Escola Antônio Carlos de Morais                                                                                                                                                   
MUNICÍPIO: Juazeirinho-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS

ITEM % PORCENTAGEM CÁLCULO DO BDI
FÓRMULA UTILIZADA3,00

0,80
0,97
0,59
7,74

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Seguros (S) E Garantia (G)
Riscos ( C )
Despesas Financeiras (DF)
Lucro (L)
Impostos (I) - PIS, CONFINS, 
ISSQN
Imposto (I) + CPRB

5,65

7,65

ISSQN
PIS 

VALORES DE B.D.I. POR TIPO DE OBRA

B.D.I.= 20,34%

Tipo de Obra
Construção de Edifícios

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

B.D.I. FINAL (BDI + CPRB)= 22,95%

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

CONFINS
TOTAL

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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