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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 6943921/2020 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 18 de agosto de 2020.
               

 
 OBRA: 352 - Cercamento do Centreventos Cau Hansen  
 ENDEREÇO: Avenida José Vieira, 315 - Bairro América - Joinville / SC  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos: 15,28%  
 BDI Diferenciado: 3,79%  
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 06/2020, SINAPI/SC 06/2020, Cotação 06/2020, Cotação 04/2020
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

 

 ART:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.415,63  
 

1.1
Administração local de obra - cercamento no complexo

centreventos CAU hansen

C.P.

131200474251 -

Composição

Própria 06/2020

UN 1,00 3.612,56 22,23 4.415,63 4.415,63

 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.125,89  
 

2.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1

jan/2020)vgl

C.P.

131200474157 -

Composição

Própria 06/2020

M2 2,00 384,68 22,23 470,19 940,38

 

 
2.2 Locacao de ponto para referencia topografica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

06/2020

UN 7,00 6,88 22,23 8,41 58,87

 

 

2.3

Mobilização de materiais e equipamentos de obra - cercamento

complexo centreventos CAU hansen (dnit - manual de custos de

infraestrutura de transportes - volume 09 - mobilização e

desmobilização - aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x

fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o veículo precisará

retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do

equipamento.)

C.P.

131200474249 -

Composição

Própria 06/2020

UN 1,00 103,61 22,23 126,64 126,64

 

 3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 5.941,79  
 

3.1
Corte em pavimento de asfalto / concreto com máquina e disco

diamantado (orce 11912 dez/2019)vgl

C.P.

131191271005 -

Composição

Própria 06/2020

M 273,04 9,74 22,23 11,91 3.251,91

 

 

3.2
Demolicao manual de pavimentacao em concreto asfaltico,

espessura 5cm (sinapi 85366 nov/2017)vgl

C.P.

131200474242 -

Composição

Própria 06/2020

M2 30,92 22,21 22,23 27,15 839,48

 

 

3.3
Retirada de meio fio c/ empilhamento e s/ remoção (sinapi

85335 nov/2017)

C.P.

131191169566 -

Composição

Própria 06/2020

M 24,06 8,49 22,23 10,38 249,74

 

 
3.4

Demolicao parcial de pavimento asfaltico, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97636 -

SINAPI/SC

06/2020

M2 57,73 9,74 22,23 11,91 687,56

 

 

3.5

Demolição mecânica passeio em  concreto armado, com

retroescavadeira - sem reaproveitamento, inclusive carga e

descarga de material (sicro 1619003 julho/2019)vgl

C.P.

131200372605 -

Composição

Própria 06/2020

m³ 0,80 19,96 22,23 24,40 19,52

 

 

3.6
Carga, transporte e descarga de entulho, com carrinho, da obra

até a caçamba (sinapi 72897 out/2019)

C.P.

131191156091 -

Composição

Própria 06/2020

M3 12,63 11,96 22,23 14,62 184,65

 

 
3.7

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de  construção civil (madeira ,plástico ,papelão,ferro)

131191071972 -

Cotação 06/2020
UN 3,00 193,33 22,23 236,31 708,93

 

 4 CERCAMENTO 138.485,77  
 

4.1

Gradil de aço, tipo tela enrijecida, com painéis elétrofundidos,

altura 205 cm, e pintura eletrostática poliéster com camada de

100 a 200 microns na cor preto, espessura do fio 5 mm e malha

50x200 mm (conforme projeto). montantes metálicos seção

60x40 mm e parede 1,5 mm, chumbados em viga baldrame.

fornecimento e instalação.

131200474206 -

Cotação 04/2020
m 128,56 454,52 22,23 555,56 71.422,79

 

 4.2 Portão de correr, medindo 500x205 cm, confeccionado em

quadros de aço galvanizado a fogo feitos com tubos de seção

retangular 80x40 mm e parede 1,5mm, fechamento com gradil

de aço, tipo tela enrijecida, com painéis eletrofundidos, altura

205 cm, e pintura eletrostática poliéster com camada de 100 a

200 microns na cor preto, espessura do fio 5 mm e malha

50x200 mm (conforme projeto). (incluso “orelhas” soldadas em

131200474202 -

Cotação 04/2020

UNID 2,00 4.404,00 22,23 5.383,01 10.766,02  
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cada folha dos mesmos, perfil plano 5mm, com furação para

travamento por cadeado de tamanho 6x4,7x3,5 cm. duas para

cada portão sendo a 30 cm do piso e outra a 180 cm, trilhos

reforçados em aço maciço e equipados com guia superior e

roldanas com rolamentos blindados). fornecimento e instalação.

 

4.3

Portão com 02 folhas de giro, medindo 295x205 cm, totalizando

590x205cm, confeccionado em quadros de aço galvanizado a

fogo feitos com tubos de seção retangular 80x40 mm e parede

1,5mm, fechamento com gradil de aço, tipo tela enrijecida, com

painéis eletrofundidos, altura 205 cm, e pintura eletrostática

poliéster com camada de 100 a 200 microns na cor preto,

espessura do fio 5 mm e malha 50x200 mm (conforme projeto).

(incluso “orelhas” soldadas em cada folha dos mesmos, perfil

plano 5mm, com furação para travamento por cadeado de

tamanho 6x4,7x3,5 cm. duas para cada portão sendo a 30 cm

do piso e outra a 180 cm). fornecimento e instalação.

131200474203 -

Cotação 04/2020
unid 1,00 4.684,00 22,23 5.725,25 5.725,25

 

 

4.4

Portão de correr, medindo 600x205 cm, confeccionado em

quadros de aço galvanizado a fogo feitos com tubos de seção

retangular 80x40 mm e parede 1,5mm, fechamento com gradil

de aço, tipo tela enrijecida, com painéis eletrofundidos, altura

205 cm, e pintura eletrostática poliéster com camada de 100 a

200 microns na cor preto, espessura do fio 5 mm e malha

50x200 mm (conforme projeto). (incluso “orelhas” soldadas em

cada folha dos mesmos, perfil plano 5mm, com furação para

travamento por cadeado de tamanho 6x4,7x3,5 cm. duas para

cada portão sendo a 30 cm do piso e outra a 180 cm, trilhos

reforçados em aço maciço e equipados com guia superior e

roldanas com rolamentos blindados). fornecimento e instalação.

131200474204 -

Cotação 04/2020
unid 2,00 5.365,00 22,23 6.557,64 13.115,28

 

 

4.5

Portão de correr, medindo 1140x205 cm, confeccionado em

quadros de aço galvanizado a fogo feitos com tubos de seção

retangular 80x40 mm e parede 1,5mm, fechamento com gradil

de aço, tipo tela enrijecida, com painéis eletrofundidos, altura

205 cm, e pintura eletrostática poliéster com camada de 100 a

200 microns na cor preto, espessura do fio 5 mm e malha

50x200 mm (conforme projeto). (incluso “orelhas” soldadas em

cada folha dos mesmos, perfil plano 5mm, com furação para

travamento por cadeado de tamanho 6x4,7x3,5 cm. duas para

cada portão sendo a 30 cm do piso e outra a 180 cm, trilhos

reforçados em aço maciço e equipados com guia superior e

roldanas com rolamentos blindados). fornecimento e instalação.

131200474205 -

Cotação 04/2020
unid 1,00 11.546,00 22,23 14.112,68 14.112,68

 

 

4.6

Execução de viga baldrame em vala, seção 20x30 cm,para

gradil/portão, incluso escavação, apiloamento,revestimento da

vala com lona, armação longitudinal ø 8,00 mm e transversal ø

5,00 mm,concreto 20 MPa, para cercamento centreventos( ref.

SINAPI 92724,83343,92917,5622,92784,68053 06/2020))_jfc

C.P.

131200777031 -

Composição

Própria 06/2020

m 147,05 61,27 22,23 74,89 11.012,57

 

 

4.7

Execução de viga baldrame sobre solo, seção 20x30 cm,para

gradil, incluso forma, trado armado profundidade de 100cm ø

20cm para cada montante , armação longitudinal ø 8,00 mm e

transversal ø 5,00 mm,concreto 20 MPa, para cercamento

centreventos( ref. SINAPI 96536,92724,98228,92917,92784

06/2020))_jfc

C.P.

131200877056 -

Composição

Própria 06/2020

m 41,93 115,78 22,23 141,52 5.933,93

 

 

4.8

Confecção e instalação de montante em tubo metálico seção

60x60x1,25 mm,altura de 216x27 cm formando um l,  para

evitar tombamento de portão ( cercamento centreventos),

fixado através de flange metálica em base de concreto ,

incluso: corte do asfalto, trado de concreto ø 20cm

profundidade de 1,00m armado com com duas barras dr aço ø

5/16", solda, pintura e chumbador prabolt ( ref. sicro 5219544

01/2020)_jfc

C.P.

131200877136 -

Composição

Própria 06/2020

un 25,00 209,35 22,23 255,89 6.397,25

 

 5 PASSEIO 13.099,65  
 

5.1
Aterro manual com solo argiloso e compactacao mecanizada

(sinapi 94319 12/2019)vgl

C.P.

131200372566 -

Composição

Própria 06/2020

M3 5,12 36,60 22,23 44,74 229,07

 

 

5.2 Lastro de brita n.º 2 - (composição SINAPI 74164/004 abr/2016)

C.P.

131191034481 -

Composição

Própria 06/2020

M3 5,12 99,81 22,23 122,00 624,64

 

 
5.3

Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional,

espessura 10 cm, armado. af_07/2016

94997 -

SINAPI/SC

06/2020

M2 102,30 76,74 22,23 93,80 9.595,74

 

 

5.4

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pre-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viario). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

06/2020

M 28,30 36,12 22,23 44,15 1.249,45

 

 

5.5
Execução de piso intertravado, com bloco direcional e alerta

(composição SINAPI 92397u abr/2017)_ssb

C.P.

131200877295 -

Composição

Própria 06/2020

M2 11,17 59,34 22,23 72,53 810,16

 

 

5.6
Corte em pavimento de asfalto / concreto com máquina e disco

diamantado (orce 11912 dez/2019)vgl

C.P.

131191271005 -

Composição

Própria 06/2020

M 12,80 9,74 22,23 11,91 152,45

 

 
5.7

Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com

pontalete de madeira, pe-direito simples, em madeira serrada,

4 utilizacoes. af_12/2015

92448 -

SINAPI/SC

06/2020

M2 3,20 112,02 22,23 136,92 438,14

 

 6 SERVIÇOS FINAIS 180,86  
 

6.1
Limpeza de área pavimentada com vassoura a seco (sinapi

99802 julho/2019)

C.P.

131190933937 -

Composição

Própria 06/2020

M2 102,30 0,43 22,23 0,53 54,22

 

 6.2 Desmobilização de materiais e equipamentos de obra -

cercamento complexo centreventos CAU hansen (dnit - manual

de custos de infraestrutura de transportes - volume 09 -

mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula

C.P.

131200474250 -

Composição

Própria 06/2020

UN 1,00 103,61 22,23 126,64 126,64  
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cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=20km, k=2 pois pois o

veículo precisará retornar, fu=1,0, v=40 km, ch= conforme

custo hora do equipamento.)

 TOTAL 163.249,59  
 1584_v61 - Em Edição Página 1 de 1 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a) Público(a), em 18/08/2020, às 11:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 6943921 e o código CRC D1733209.
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