
TOTAL 1 1.006.379,70] 

Rubrica 

PREFEITU RÃ  DE BUJMU 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PEITEV 

Objeto: Construção / Recuperação e complomentação de estradas vicinais 
Meta: Recuperação de 26,11 km de estradas vicinais no PE ITAPEVA 

Data Orçamento: set-21 

Discriminação dos serviços Unid, Quanl. 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

)R$) 

- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 16.994,50 

1 1 	Mob,lizaç2o e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos mmm 

,v6', 

1100 

40) 

5,334,23 

2,273,02 

5.334,23 

9.092,08 1.2 	Instalações de campo e alcelamento. 

1.3 	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 os o 3,20 m) xx' 6,40 401,28 255819 

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS ETOPOGRAFIA 14.543,53 

Elaboração de estudos ambientais simplificados para cowlementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais 

lateriticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PPAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior 
2.1 	recuperação ambiental, 	elaborados 	por 	profissionais devidamente 	habilitados, com 	ART e 	apresentação do 

licenciamento ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e os 

índices das taxas dessa composição) 

km 26,11 557,034 14.543,53 

III - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 87.152,12 

3.1Admn,nmstrao 1 %.L 	............................................................................................. 	 _...., 	II 	r'svs 	1 	,0I 	21788,113 87.15217 

IV - DESMATAMENTO E LIMPEZA 65.797,20 

	

4.1 	Drs,satarxxermte e limpeza msecar'mzaoz 

	

4.2 	D,'smaivrmmerito, 	dm'stvm.a,m,'mmtv e iirvpm'za 

de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m' 261.100,00 

52,220,  11,26 

0,/O 52 220,00 

13577,20 em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m ri" 

V - TERRAPLENAGEM 410.248,54 

5,1 	Escavação, carga 	transporte 

5.2Escavação, carga e transporte de 

5.ã 	Compacta  5ão de aterros a 95 %do 

5.4 	Reconlbrmaçãoda plataforma 

5.5 	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes 

 categoria 	 ludopadrão m' 	,, 
mi,  

Isa 

m 

......20983,12 

21.995,06 

41978,18 

1,64 

6.02 

4,04  

3412,32 

material de 1 categoria - DMT de SOa 200m- carrinho de serviço em leito nateral - 
proctor normal fundusos oespalhamento e a conformação da plataforma)  

- enecutadas omn motoniveladora) 

132.450.26 

173.631,85- 

16,45 

5.222.00 

12.000,00 

262,98 

1,05 

2,77 

4.326,OZ' 

5.483,10 

33.240,00 5.6 	Expurgo de jazida - limpeza e decapeamento 	 Percesitural de expurgo = 	20,00% m' 

	

5.7 	Calcas de retenção nas laterais da estrada para acumulo de águas pluviais (bodas de acumulação -mia-o bacias) 

	

5.8 	Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais 

uru 

sn 

1 	104,44 

52,22 

	

160,14 	16.728,15 

	

191,82 	10.016,84 

Vi -OBRAS DE ARTES CORRENTES 	 J 	155.607,40 
Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Conc rato ciclópico 

6.1 	CmpodebuxvroBSTCØ=0,60m,PA-1,comberçoemcor,eretoa'dpico m 

sue 

sue 

117,05, 303,7 

567,7 

589,.151 

1,474, 

35535.41 

66.426,75 

15.317,90 

6.2 	Corpo de bueiro BSTC 0 = 1,00 m, PA-1, com berço_em cceraeto cidóyicc 111.00 

26,00 

26.0ç, 

- 
6.3 	Boca deBSTCØ=0,60m,em concreto cidópiceç alas retas -esconsidadet,r 	 i,a,,-,,,o" 	1''"" 

6.4 	Boca de B5TC pv 1,00 m, em concreto cidópico, alas retas - esconsidade 0' 	 .'aii...i."'"" 38,32634 

VI - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 159.436,41 

7.1 	Escavação e carga de material de jazido com escavadeira hidráulica 	Tipo de material: 	 5' C5gcn5 mz 16.057,65 1,35 21.677,83 

	

7.2 	Transporte com caminhão basculante de 10 m°  -rodovia em leito natural 

DMT (kn 	2,00 	Peso E.spec. (tomfitf) = 	1.78 	 Fato' empolam (%) v 	3390%  

	

7.3 	Compactação de material de revestimento a 95% do prontos normal (inclusos o espalhamento e a conformação da 

t s 1cm 

os' 

71.456.54 

16.057,65 

1,02 

4,04- 

72.885,6 

64,872,91 

Viii .RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 9600,00 

	

8.1 	Prendtimeuito cia jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento 

	

8.2 	Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) 

m' 

mx 
12.000,00 

60.000,00 

0,45. 

1,52 

5.400,00 

91.200,00 

Preço por quu ometro de estra.a 	 11 	38.543,84 

Obs: Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia 

em leito natural, revestimento primário ou pavimentada. 

As bacias de acumulação (miou bacias (serão executadas nas laterais da estrada para acumulo de água pluvial, evitando que a mesma escoe por longos trechos, erodindo o solo 

em sua passagem. A distância entre elas será de acordo corno trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada. 

A partir do volume ele material compactado, para o cálculo dos volumes de material no corte foram adotados os fatores de homegeneizaçâo indicados pelo DNIT no Manual de 

Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 )pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de ia categoria, 1,15 para material de 75  categoria e 1,45 para material de 3' categoria (em 
materiais não ensaiados). P6 = Ocorxxp/Dcortn 

Antônio Osvaldo Cristo dos Santos 
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fintôflio Ø..!"i 
Los S'° 

IPO 
pOO2 7O2.92 


		2021-12-14T11:11:43-0300
	ANDREY BETHOWEN DA COSTA PEREIRA:77306473204




