
1.0 CUSTOS INDIRETOS 5,36%
1.1 Administração Central 3,00%
1.2 Seguros + Garantia 0,80%
1.3 Riscos 0,97%
1.5 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 TRIBUTOS 13,15%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISS 5,00%
2.4 CPRB 4,50%

3.0 LUCRO 6,160%
3.1 Lucro 6,160%

4.0 TAXA TOTAL DE BDI 28,82%

AC  →  Administração Central
S  →  Seguro
R    →  Riscos 
G     →  Garantia
DF    →  Despesas Financeiras
L  →  Taxa de Lucro/Remuneração
I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
ESTADO DO PARÁ

COMPOSIÇÃO DE BDI

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte 

maneira:

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CINCO (05) PARADAS DE ÔNIBUS
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA

CPU - 01 Equipe Técnica
Cod. Descrição dos Serviços Und Coef. R$ Unit R$ Parcial

40818 Encarregado Geral mês 0,15           2.521,56R$    378,23                 
378,23                 VALOR TOTAL(R$)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CINCO (05) PARADAS DE ÔNIBUS
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CINCO (05) PARADAS DE ÔNIBUS
PRAZO: 60 DIAS

30 dias 60 dias

100%

207,18R$        

60,00% 40,00%

292,34R$        194,90R$                 

100%

23,15R$          

100,00%

5.152,80R$    

40,00% 60,00%

128,48R$        192,73R$                 

100%

20,76R$                   

6.212,34R$             5.803,95R$    408,39R$                100,0%
93,43% 6,57%

5.803,95R$    6.212,34R$             
93,43% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

207,18R$                3,33%

7,84%

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VALOR (R$)

0,37%

2.0

PERÍODO E VALOR

82,94%

23,15R$                   

ITEM

ESTRUTURA/COBERTURA/PINTURA 5.152,80R$             

%

1.0

3.0

4.0

487,24R$                

FUNDAÇÃO

Total Acumulado
Percentual Simples

5.0 321,21R$                5,17%PISO

Percentual Acumulado

SERVIÇOS FINAIS 20,76R$                   

Total da Parcela

6.0 0,33%
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
I - GENERALIDADES 

 
Estas especificações têm como objetivo estabelecer as normas e condições para a 

execução de obras e serviços relativos à Implantação de Cinco (05) Paradas de 
Ônibus, na sede do município de Santa Izabel do Pará - PA, conforme os projetos 
compreendendo o fornecimento dos materiais, mão-de-obra com leis sociais, 
equipamentos, impostos e taxas, assim como todas as despesas necessárias à completa 
execução da obra pela empresa contratada. A localização das paradas de ônibus será 
definida pela Administração. 
 
II - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1 - VERIFICAÇÕES E INTERPRETAÇÕES 
 

Compete a firma empreiteira, minucioso estudo de verificação e comparação de 
todos os desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da 
documentação técnica fornecida pela PMSIP, bem como, providenciar os registros nos 
órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, 
prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a PMSIP esclarecer.  

A planilha de quantidades, partes integrantes da documentação fornecida pela 
PMSIP, servirão também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, através 
das indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e detalhes nelas 
contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 
planilha de quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos 
referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanentes, tais como, pronto socorro, administração da 
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na 
composição do BDI. 
 
Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de 
caracterização de matérias ou equipamentos por determinada marca, fica 
subentendido a alternativa “ou similar” a juízo da fiscalização 
 
2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE 
 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um livro diário de obras, 
destinado as anotações pela contratada sobre o andamento da obra, bem como 
observações a serem feitas pela fiscalização. 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos 
serviços de acordo com a fiscalização, deverá apresentar o “As Built” através de 
documentos que se tornem necessários, tais como, plantas, croquis, desenhos, detalhes, 
etc. 
 
3 - MATERIAIS A EMPREGAR 
 

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como 
lajotas cerâmicas, ferragens, esquadrias, metais, louças sanitárias e etc. estará sujeito a 
fiscalização, que decidirá sobre a atualização do mesmo. 
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Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela fiscalização, antes 
da sua aplicação.  

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
engenheiro/arquiteto fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no livro 
diário de obras. 
 
4 – FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela PMSIP. 
Cabe ao fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 
informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas 
especificações, devendo a PMSIP, ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Em caso de inexistência ou omissão de projetos, compete à fiscalização fazer a 
indicação e proceder às definições necessárias para execução dos serviços, como por 
exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 
  
5 - COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO 
 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro diário de obras, e 
quando necessário, através de oficio ou memorandos. 
 
6 - PRONTO SOCORRO 
 

A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de pronto socorro para 
atendimentos dos operários que sofrerem pequenos acidentes no canteiro de obras. 
 
7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
 

A contratada deverá manter na direção da obra um preposto, com conhecimentos 
técnicos que permitam a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais 
elementos necessários à perfeita administração da obra como, almoxarife, apontada vigia 
e etc. 

A contratada deverá comunicar com antecedência à PMSIP, o nome do 
responsável técnico, com suas prerrogativas profissionais. 

A PMSIP fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no 
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 
indisposições em executar as ordens da fiscalização. 

A mão-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser 
especializada, onde será obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual 
(EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com 
os crachás dos trabalhadores relacionados para obra. 

A contratada será responsável pelas observâncias das leis, decretos 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e 
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá: 

• Providenciar junto ao CREA as anotações de responsabilidades Técnicas – ARTs 
referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da lei nº 
6496-77. 

• Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos 
à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 
pessoal alocado nos serviços, objeto do contrato. 
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• Efetuar pagamentos de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços. 

• A contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso da fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito 
funcionamento e atendimento dos serviços de construção. 

• A vigência será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definido da 
obra. 

 
8 – EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS 
 

A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, 
andaimes e maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom 
andamento e execução dos serviços até a sua conclusão. 

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados.         
 

9- LIMPEZA DA OBRA 
 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra para evitar a 
acumulação de restos de matérias no canteiro, bem, como, periodicamente, todo o 
entulho proveniente da limpeza deve ser removido para fora do canteiro, e colocado em 
local conveniente. 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
Placa da obra: 
 

A placa da obra será constituída em lona com plotagem de gráfica, e estruturada 
com régua de madeira de 3” x 1 “, e obedecendo o modelo fornecido pela PMSIP, que 
objetiva a exposição de informações. 
 
2.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
Equipe Técnica: 
 

A administração se dará por equipe técnica habilitada para a supervisão das 
atividades, portando toda a documentação necessária (projetos executivos, memorial 
descritivo, especificações técnicas e demais documentos cabíveis) para a perfeita 
execução dos serviços necessários para a conclusão da obra. 

 Ficará, também, a cargo da administração a manutenção do canteiro de obras no 
que diz respeito à segurança de todos os profissionais ali locados e eventuais 
transeuntes. 
 
3.0 - FUNDAÇÃO 
 
Escavação manual: 
 

A escavação será executada de forma manual utilizando enxadas, pás, cavadores 
e etc.  
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Fundação Corrida em Concreto ciclópico: 
 
 O bloco será executado em concreto ciclópico, no traço 1:6, cimento e areia 
respectivamente. 
 O cimento utilizado será poty, Nassau, zebu ou similar CP II – Z32. 

Pedra preta. 
Areia com granulometria média. 

 
4.0 – ESTRUTURA/COBERTURA/PINTURA 
 

Fornecimento e instalação de Parada de ônibus Coberta - Estrutura metálica 
- Tubos de Aço 3/8''- incluindo pintura esmalte e banco: 

 
 Será fornecido e instalado paradas de ônibus coberta em tubos de aço de 3/8’, 

conforme projeto e orientação da fiscalização. Incluindo pintura com óleo Suvinil ou 
rigorosamente similar, na cor definida pela administração, com duas demãos e intervalo 
de 24 horas entre as demãos. 

Deverá ser aplicado fundo anticorrosivo nas estrutura metálicas em uma demão 
da marca CORAL ou similar, observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído 
conforme recomendações do fabricante 

 A Cobertura será com telhas em alumínio e= 0,5mm. 
 
5.0 - PISOS 
  
Piso Cimentado: 
 

Nos locais definidos em Projeto serão executadas piso cimentado nas dimensões 
indicadas, como segue: A fundação será direta, constituída de sapata corrida em pedra 
preta argamassada no traço 1:8 (cimento e areia).  

O baldrame será em concreto ciclópico Fck=15 MPa com 10,0cm de espessura. O 
caixão formado pelos baldrames será preenchido com aterro arenoso até atingir a altura 
de 10,0cm abaixo do nível de acabamento. Sobre o aterro compactado e nivelado, serão 
executadas juntas em réguas de madeira branca espaçadas de 1,00m ou formando 
quadros de 1,00m de lado. Os quadros serão preenchidos, de forma alternada, unidos 
pelo vértice, tipo dama, em concreto com seixo, resistência 15 MPa com 6,00cm de 
espessura e acabamento desempenado. Após a pega do concreto serão retiradas as 
juntas de madeira, e nas suas espessuras será aplicado produto a base de asfalto, 
formando as “juntas secas”. 
 
6.0 – SERVIÇOS FINAIS 
 
Limpeza Geral e entrega da obra: 
 

A contratada deverá efetuar a limpeza diária da obra para que não atrapalhe as 
atividades nos demais setores. 

Será removido todo o entulho do terreno e cuidadosamente limpos e varridos 
todos os excessos. 

Todos os pisos serão cuidadosamente limpos, retirando-se toda e qualquer sujeira 
aderente, lavados, a fim de apresentar superfície uniforme, isenta de qualquer impureza, 
manchas e outras imperfeições, encontrando-se em perfeitas condições de utilização. 



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ - PA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE CINCO (05) PARADAS DE ÔNIBUS
REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO/PA - 2020 - DESONERADO/ SEDOP -ABRIL/PA - 2020 - DESONERADO
BDI ADOTADO: 28,82%
DESEMBOLSO: 31.061,70R$       
PRAZO: 60 DIAS

REF. Cód ITEM DESCRIÇÃO UNI QUANT.  R$ S/BDI  R$ C/BDI  R$ PARCIAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 207,18R$            
SEDOP 11340 1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 1,00  R$         160,83  R$         207,18 207,18R$             

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 487,24R$            
SINAPI CPU - 01 2.1 Equipe Técnica uni 1,00 378,23R$           R$         487,24 487,24R$             

3.0 FUNDAÇÃO 23,15R$               
SINAPI 93358 3.1 Escavação manual ate 1.50m de profund. m³ 0,04 56,80R$             R$           73,17 2,93R$                 
SINAPI 73361 3.2 Fundação corrida em concreto ciclópico m³ 0,04 392,36R$           R$         505,44 20,22R$               

4.0 ESTRUTURA/COBERTURA/PINTURA 5.152,80R$         

SINAPI 73361 4.1
Fornecimento e instalação de Parada de ônibus Coberta - Estrutura 

metálica - Tubos de Aço 3/8''- incluindo pintura esmalte e banco
unid 1,00 4.000,00R$       R$     5.152,80 5.152,80R$         

5.0 PISO 321,21R$            

SINAPI 98680 5.1
Piso cimentado, traço 1:3 (Cimento e areia) acabamento liso, e= 3,0 cm - 

preparo mecânico da argamassa
m² 6,83 36,51R$             R$           47,03 321,21R$             

6.0 SERVIÇOS FINAIS 20,76R$               
SINAPI 99811 6.1 Limpeza geral e entrega da obra m² 6,83 2,36R$               R$             3,04 20,76R$               

R$ TOTAL POR UNIDADE 6.212,34R$         

31.061,70R$       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

05 PARADAS DE ÔNIBUS

Página 1 de 1
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