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DATA usa smAPI PI-oa/zo19,oase o7/2019, com DEsousnAçAo LEIs soams (x): ss,16 nDI (x): u,24
oescmçAo

lnstalação de nuvens acústicas

ENnEnEço

SHOPPING mo Pon TERESINA P|

OBSERVAÇOES IMPORTAMES

OBS›1: Conforme metodologia de cálculo da Calxa Econômlca Federa|, fol utllizado arredondamento normal para duas casa declmals em todos os cálculos,

exceto para o cálculo do valor total de cada ltem das composlções de custos, no qual fol utlllzado arredondamento truncado até a segunda casa dedmaL

Vlsto que a metodologia de cálculo das tabelas SEINFRA e ORSE utlllzam arredondamentos diferentes, suas composições foram compatibilizadas com o

mesmo arredondamento utlllzado pela tabela SINAPI, ass|m, é expressamente recomendável que os preços calculados sejam revisados na planllha de

composlções, quando esta for gerada.

OB$-2: As composições com mãodeobra e insumos separados apresentam uma preclsão de cálculo rnalor que as composlções normals, podendo

apresentar o resultado do valor total do seMço dlvergente da tabela de origem, sendo aconselhável a revlsão da planllha de composlções quando

seleclonada a opção de mão-de-obra e lnsumos separados e da curva ABC de Insumos.

OBS-3: Todas as composições de preços da tabela ORSE foram compatlblllzadas nos segulntes quesltosz

1 - 0 ORSE divulga dois formatos de compodções para cada serviço, sendo uma analítla e uma no formtato de Ilsta de materlals, alculando a partlr destap

últlma o preço ñnal de mda seMço. Vlsto que a tabela SINAP|, da Calxa Econômlca Federal dlvulga as composlções de serviços na forma analítia, apenas,

optou-se pela utlllzação das composíções da tabela ORSE também na forma analltica, mesmo que o dlculo do custo dos servlços sejam dlferentes das

tabelas publicadas;

2 - O ORSE dlvulga apenas os preços para o estado de Serglpe e SEM DESONERAÇÃO da folha, assim, todas as composições foram compatibõlizadas nos

preços de servlços e lnsumos com origem na tabela SINAPL conforme a opçlo do estado e desoneração da folha, seleclonados pelo usuárlos nos dados da

0bra;

Ressaltamos que os preços das tabelas, de serviços e Insumos, publlcadas pelo ORSE não serão alterados, sendo alterados apenas os preços de serviços e

Insumos dentro de suas composlções, dos Itens com orlgem na tabela SINAP|, permanecendo lnalterados os ltens, de lnsumo ou composlção, com origem

na tabela ORSE. Esta metodologla fol adotada ao entender que os custos, numa mesma planllha ommentárh não devem apresentar dlvergênclas numa
mesma classe de serviços ou Insumos. Assim, para o bom entendlmento do proñsslonal orçamentlsta, é expressamente recomendável que os preços

alculados sejam revlsados na planllha de composlções, quando esta for gerada.

ÚoanfVl

Jonms Fenelra Passos

Engenheiro Civil

CREN Pnz 26431



ñ
Pi gglovtnm n

DATÀ BASEZ SlNAPI

|TEM

1

2

Mumcíno oz TERUINA - n
uuvzusAcusnus
pumuu aesumo

de nuvens acustlcas
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Nuvms Acusnus

Puuluu oncAMENTAmA

mn use: SINAPI mwmnonsa o1lzo19, cou osoueuçlo Lils socws (x): as,1s nol osr %
rrEM cómao DEscmÇlo umn qum P. UNrr. qnm ronl (ns)

1 nnnços prellmlmm SASOM
1.1 adm. Ioc. ADMINISTRAÇAO Locu UND 4o,oo 142,ss 5.7os,4o

1.2 74zos/oo1 PLACA DE onnA EM CHAPA DE Aco GALVANIZADO Mz z,oo 372,oo 744,oo

2 lnshlado da nuvens amsuas 1501965

pLACA Acús11c^ SUSPENSAnpo wuvsw EM ESPUMA
SEMIRRÍGIDA NA concmm ESPESSURA aOMM E oIMENsóESn 22'°3'16°
1zoox1100MM. Rzn souEx |LLTEc NUVEM aoMM DA OWA ou UND 1°°'°° MSMS 149m'°°

EQUIVALENTE

2.z uso/om LIMPEZA GERAL M= 3as,oo z,z1 aso,as

TorAL I 1ss.747g
|
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í mmuu oi cowosçbes ANAUnCAs
uÍÍÍIHC DD lIÍl-o

DATA use smm o1 COM

AnwL Loc. Locu

COMPOSICAO 90777 CÀXIELSDE
oanA 1umon com Euumsos

cowosncAo 90776 ENCARREGADO GERAL comLEMENTAaes
comosncao 90730 DE onRAs com ENCARGos

omno TOTAL

DE am
- ADM Loc.

cusssrnpo cómso nsscmçlo umn coznatmt pasço uurr TonL (n$)

cmr nzoslom puu oE oaRA EM cruu DE Aco GALVANIono Mz zssp

smwo DE MADEIRA NAo APARELHADA °z,5 x 7' CM,
msumo 4417 M 1,oo 3,zs 3,zs

MACARANDUM ANGELlM OU EQUNALENTE DA REGIAO

INSUMO MM PONTALÉTE DE MADE|RA NAO APARELHADA '7,5 X 7,5° CM (3 X M 4m 4m 16m
3 ") PINU$, MISTA OU EQUNALENTE DA REGIAO

' ' '

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
'NSUM° 4813

GALVANIZADA 'N. 22', AosswAm DE '2,o x 1,1zs' M Mz 1'°° 233'9° 233'9°

msumo so75 Passo nE Aco pouoo com aaeCA 1a x 3o (2 3/4 x 10) xs o,u 9,91 1,os

cowosncm sszsz CARPINTEmo DE FonMAs com Eumasos COMPLEMENTARES u 1,oo 1s,sa 1s,ss

cowosumo 83316 seavemc com ENCAnGos COMPLEMENTARES H 2,oo 13,12 2s,24

coucnsro MAGRo PARA LAsrRo, TRAço 1:4,5:4,5 (c¡MENTo/

cowosaao 94962 AREIA MEow BarrA 1) - PnspAao MEcAmco com nerouEmA Ma o,o1 2za,7o 2,23

4oo L As o7/2o16

cusro omrro TonL 299,4z

TAXA nz sm (24,24 aq 72,ss

TOTAL- 742os/oo1 372,oo

cusscrnpo cómso nzscmçlo quo coznusm mzço unn TorAL (n$)

rucn Acúsnu susnuunpo wuvsw EM Espum

noum semaalclm NA concmu Espsssum aoMM E omzusbas
UND muooxuOOMNL REF. souzx ILLTEc NUVEM soMM DAOWA

ou EQUNALENTE
PLACA AcúSTICA SUSPENSA 11Po "NUVEM' EM ESPUMA

SEMIRRíGIoA NA con CIN2A, ESPESSURA aOMM E DIMENsóEs
. 1.202,aaconcw 24519

1zoox1200MM, REF. souix ILLTEc NUVEM aOMM DA OWA ou
UND 1'°° 1 zoua

EQUNALENTE- INSTALADO

CUSTO DIREYO TOTAL 1.202,88

TAXA DE BDI (24,24 %) 291,58

TOTAL - 22.03.160 1.494,46

TOTAL

COMPOSICAO COM
|NSUMO 40 CM COM CABO

INSUMO 16 EM PO

DIRETO TOTAL

DE BDI
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- NUVENsAcuanAs E

Rãoagâ comosnçlo DA TAXA E snl

DATA sAsa smAPI lezononsa o7/zo19, com DESONERAÇAO lessocws (x): as,1s aol mz u,u
ntM nEscalçÃo TOTALM
Ac ADMINIsmçÃo CENTRAL 3,000%

SG SEGURo E GARANTIA o,soo%

R RIscos o,970%

DF DESPESA FINANCEIRA o,590%

L Lucno 6,16096

1 TRIBUTos E IMPosros 9,950%

ms pROGRAMA DE nNTEGRAçÃo soanL o,650%

conns cousmauução soc1AL PARA FINANUAMENTO DA SEGURIDADE soanL 3,ooox

Iss IMPosro SOBRE ssavuços DE QUALQUER NATUREZA (3% x 5090 1,soox

CPRB commawçÃo PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 4,soo%

nol TAXA oE asusrícnos E oesvssns INDIRETAs
*

24,ux

BDI=([(1+AC+SG+R)x(1+DF)x(1+L)]/[1-(PlS+COFINS+ISS+CPRB)])-1

Cálculo em conformidade com o acórdão n9 2622l2013-TCU e Lel nl 13.161 de 31 dejgono de 2015.

OBSERVAÇOES

a) Os percentuals de Impostos a serem adotados devem ser Indlcados pelo Tomador, conforme Ieglslaao vlgentePara o |SS, deverão ser deñnldos pelo

Tomador, através de declaração Informatlva, conforme Ieglslação tributárla munlcipal, que será um percentual entre 296 e 5%, apllcado sobre o percentual

de mão de obra em relação ao valor total da obra.

b) Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevlsta na |ei n9 12.844/2013, deverá ser adotada uma allquota

de 4,5% sobre a contribuição previenclária sobre a recelta bruta. Quando a opção orçamentárla não considerar a desoneração da folha de pagamento,

deverá ser adotada uma aIÍquota de 096 no referido item.

c) Para o tlpo de obra "Construção de Edifícios", enquadram-se: a construção de ediflcios resldenciais de qualquer tlpo; casas e resldências unifamlllares;

edifícios residenclais multifamlliares, inclulndo edifíclos de grande altura (arranha-céus); a construção de edlfíclos comerclals de qualquer tipo; consultórlos

e clínicas médicas; escolas; escrltórios comercials; hospitals; hotéis, motéls e outros tipos de alojamento; lojas, galerias e centros comerclals; restaurantes e

outros estabe|eclmentos siml|ares; shopping centers; a construção de edlflcios destlnados a outros usos especíñcos; armazéns e depósltos; edlflclos

garagem, inclusive garagens subterrâneas; edifícios para uso agropecuár|o; estações para trens e metropolitanos; estádios esportivos e quadras cobertas;

|grejas e outras construções para flns religiosos (templos); Instalações para embarque e desembarque de passagelros (em aeroportos, rodovlárias, portos,

etc.); penltendárias e presldlos; postos de combustlvel; a construçlo de edlfíclos Industrlals (fábr|cas, oficlnas, galpões industrlals, etc.); as reformas,

rnanutenções correntes, complementaçbes e alterações de ediflcios de qualquer natureza Já exlstentes; a montagem de edlflclos e casas pré-moldadas ou

préfabñadas de qualquer materlaL de natureza permanente ou temporárla, quando não reallzadas pelo próprlo fabricante, conforme classlficação 4120-

4/00 do CNAE.
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Mumdno oE TERBINA - n
uuvsus Acusnus

Piauí PqumA DE Encmsos socws

smm
cómso Dsscmçlo

INSS

SENAI

INCRA

SEBRAE

CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

FGTS

SECONCI

TOTAL

REPOUSO SEMANAL Nlo inclde Nlo indde

FERIADOS Nlo Nlo inclde

- ENFERMIDADE
139

PATERNIDADE

FALTAS JUSTI FICADAS

D|AS DE CHUVAS
ACIDENTE DE TRABALHO

GOZADAS
MATERNlDADE

TOTAL

INDENlZADO

TRABALHADO
ÍNDENIZADAS

SEM JUSTA CAUSA
AD|CIONAL

TOTAL

DE GRUPOA SOBRE GRUPO B

TRABALHADO E DOFGTS
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