
OBRA: EMEF ANTONIO JOSE FRAGA Área = 566,51m²

LOCAL: Rua São Pedro Portão/RS Data: 12/12/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Arq. e Urb. Sílvia Melchior Seibert CAU A58.888-1                   BDI =21,66%

1

1.1 Placa de obra 

Considerando a área da placa em m² (2,00x1,25 metros)

01 unidade = 2,50 m²

1.2 Canteiro de obras

01 unidade x 03 meses = 3,00 meses

1.3 Remoção do pavimento existente

área de remoção = 60,00 m²

1.4 Demolição de alvenaria(escada e rampa)

área da demolição= 8,77 m³

1.5 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m³

considerando a soma do volume de entulho a ser retirado da obra multiplicado por 2 (empolamento 50 %)

137,54 m³

60,00+8,77 68,77 m² x 2(empolamento)

1.6 Transporte comercial em caminhão basculante 6 m³ em rodovia pavimentada

distância de transporte até o bota-fora média de 10km 1375,40 m³xkm

1.7 Limpeza do terreno

área a ser limpa = 524,30 m²

2

2.1 preparo das valas e sapata corrida para bancos e muros

2.1.1 Escavação manual de vala

valas dos bancos

Perímetro = 4,86 metros

Área da vala (prof:=30x largura=83cm) = 0,249 m² 1,21014 m³

Área de escavação = 1,21  m³ x  11 bancos 13,31154 m³

valas dos muros

Perímetro = 4,86 metros

Área da vala (prof:=36x largura=62cm) = 0,2232 m² 1,084752 m³

Área de escavação = 1,084  m³ x  11 bancos 11,932272 m³

total escavação de valas 25,243812 m³

2.1.2 lastro de vala com preparo de fundo

area da vala do banco 4,86 compri.x(0,43+0,12)largura 2,673

camada de brita,   E= 0,05 m

              MEMÓRIA DE CÁLCULO
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS

Considerando o perímetro da vala, multiplicando pela largura e profundidade(2 fiadas) multiplicando pelo quantidade de bancos(11 unidades)

SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

Considerando o aluguel de uma unidade de container, multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra.

Considerando a área a ter reparos

Aluguel de container escritório/WC, com 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros incluindo instalação elétrica. Dimensões: 2,20 x 6,20m altura 2,50 

metros. 

Considerando a área da rampa e escada que será demolida, multiplicando pela altura

BANCOS 

Considerando a área da pavimentação a ser retirada

R02

considerando  volume de entulho x a distancia de transporte de 10 km

Considerando o perímetro da vala, multiplicando pela largura e profundidade(3 fiadas=36cm) multiplicando pelo quantidade de bancos(11 unidades)

Considerando  área da vala do banco e do muro multiplicando pela espessura da  camada de 5 cm
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R02

2,673 m² x 11 bancos= 29,403 m²

29,403 m2x 0,05 m

total lastro de brita 1,47015 m³

2.2

sapata corrida area dos muros

multiplicando pela quantidade de bancos =11 unidades

4,86x0,22x0,36

sapata corrida area dos bancos 4,18 m³

multiplicando pela quantidade de bancos =11 unidades

4,86x0,43x0,24 5,51 m³

total alvenaria sapata corrida 9,69 m³

2.3

Considerando a área de bancos e a área dos muros 11 unidades

Bancos - 2,08M²X0,48m multiplicando pelo quantidade de bancos(11 unidades) 10,89 m³

Muros 0,58M²X0,66m multiplicando pelo quantidade de bancos(11 unidades) 4,2339 m³

total alvenaria de pedras bancos e muros 15,1239 m³

2.4

2.4.1 Chapisco

área = 4,86x1,89 9,18m2 x 11 bancos

total 100,98 m²

2.4.2 Massa única 

área = 4,86x1,89 9,18m2 x 11 bancos

total 100,98 m²

2.5 CANTEIRO ENTORNO DAS ÀRVORES

2.5.1

Considerando o perímetro de instalação,  multiplicando pelo numero de arvores

perimetro  do canteiro 4 metros

nº arvores= 5 20 m

3

3.1 lastro de brita (Rampa e escada de acesso)

Considerando a área a ser pavimentada multiplicando-se pela espessura da camada de brita de 5 cm

área = 17,54 0,88 m³

espessura= 5 cm

3.2 Execução de revestimento de concreto projetado armado com tela, espessura=7cm)Rampa e escada de acesso)

Considerando a área a ser pavimentada

área = 17,54 17,54 m²

3.3 compactação do solo

Considerando a área a ser calçada  multiplicando pela espesura da camada de 10 cm

524,30 M² X  10 CM 52,43 m³

3.4 execução pátio em piso intertravado

Considerando a área a ser pavimentada

área = 524,30 m²

3.5 execução guia/meio-fio

Considerando o perímetro externo da calçada nos locais indicados em projeto

PAVIMENTAÇÕES PÁTIO E RAMPA / ESCADA  DE ACESSO

0,501 m³ x 11 unidades

área em m² de 1 banco x (altura de 3 

Considerando a área dos bancos  multiplicando pela altura de 2  fiadas  

Bancos e Muros em alvenaria de pedra

REVESTIMENTOS  DOS BANCOS

Considerando a área de aplicação nas alvenarias  bancos e muro, em m²

Considerando a área de aplicação nas alvenarias  bancos e muro, em m²

área em m² de 1 banco x (altura de 4 

sapata corrida 

0,38 m³ x 11 unidades

Considerando a área de muro  multiplicando pela altura de 3  fiadas  

canteiro para árvores com meio fio 
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R02

área = 8,91 m

4

4.1 tê de inspeção 100 mm

quantidade = 1,00 unidade

4.2 joelho 90 100mm

quantidade = 4,00 unidades

4.3 Tubo rígido com ponta lisa 100mm - 4" fornecimento e instalação

quantidade = 20,00 m

4.4 grelha de ferro fundido para canaleta largura = 20cm, fornecimento e assentamento

quantidade = 97,00 m

4.5 canaleta de concreto moldada in loco com utilização de bloco canaleta 20x20cm

quantidade = 97,00 m

5

5.1 Guarda -corpo com corrimão em  tubo de aço galvanizado 3/4" 

quantidade = 12,00 m

5.2 Corrimão em  tubo de aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira

quantidade = 3,00 m

5.3 Revestimento de Basalto lixado

quantidade = 17,54 17,54 m²

6

6.1 Limpeza e arremates finais

Considerando a área da obra

área = 566,51 m²

*Data Base - Sinapi 07/2017 Encargos: Sem desoneração
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Arquiteta e urbanista CAU A58.888-1

Sílvia Melchior Seibert

LIMPEZA

ELEMENTOS ESPECIAIS

Considerando a projeção horizontal do corrimão, em metros lineares

Considerando a área onde será instalada

DRENAGEM DO PÁTIO

Considerando a quantidade a ser instalado 

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

Considerando a área onde será instalada, em metros lineares.

RRT Projeto e orçamento nº 6236767

Considerando a projeção horizontal do corrimão, em metros lineares

Considerando a quantidade a ser instalado 


