
Discriminação dos serviços Unid. Quant.
 Preço 

unitário 
Preço total  

(R$)

Meta: Recuperação de 7,95 km de estradas vicinais

Data Orçamento: mar-14

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra

Superintendência Regional de Mato Grosso - SR / 13

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

PDS SÃO PAULO

Objeto: Construção e recuperação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Discriminação dos serviços Unid. Quant. unitário 
(R$) 

(R$)

I 57.186,65

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00      7.356,77 7.356,77

1.2 un 1,00    11.841,90 11.841,90

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40         221,57 1.418,05

1.4 km 7,95 820,10 6.519,80

1.5 km 7,95 3.779,89 30.050,13

- PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA
OBRA

Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2).

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e
uso de jazidas de materiais lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD,
objetivando a exploração de jazidas e sua posterior recuperação ambiental, elaborados por
profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento ambiental
necessário, expedido pelo órgão competente (ver na composição a recomendação para
aplicação de coeficientes redutores) - Selecionar Fator de Conversão e preencher taxas na aba
1.4
Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento
do eixo da estrada, nivelamento do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil
longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, locação de jazidas, cálculo
de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras de arte corrente e serviços
complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Norma de Execução / Incra /
DD / DA / Nº 114, de 26 de setembro de 2014, em especial, ao seu Art. 13) - Preencher as
células referentes às taxas na aba 1.5



II 26.047,76

2.1 Desmatamento,  destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 113.251,13             0,23 26.047,76

III 209.757,32

3.4 m³ 26.349,34             5,04 132.800,69

3.12 m³ 26.349,34             2,47 65.082,88

3.14 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria  (bacias de acumulação - micro bacias) m³ 1.365,00             6,51 8.886,15

3.15 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 1.900,00             0,86 1.634,00

3.17 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m³ 360,00             2,48 892,80

3.18 m² 720,00             0,64 460,80

IV 64.229,63

Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação
da plataforma)

Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo
orgânico, inseticida e sementes)

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

 - DESMATAMENTO E LIMPEZA

 - TERRAPLENAGEM
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (400 < DMT ≤ 600 m), com
escavadeira hidráulica

IV 64.229,63

4.4 Corpo de bueiros BSTC ø = 1,00 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 27,00         518,45 13.998,15

4.12 Corpo de bueiros BDTC ø = 1,50 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação m 18,00      1.737,35 31.272,30

4.22 Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 6,00         968,11 5.808,66

4.30 Boca de BDTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação un 4,00      3.287,63 13.150,52

V 1.212,79

5.9
N° total de 

placas (un) 

=

     3,00 cj 1,00      1.212,79 1.212,79

VI 52.319,43

6.1 Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria ) m³ 4.583,25 3,80 17.416,34

6.2 Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)

DMT (km) = 2,95 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

6.4 m³ 4.583,25 2,43 11.137,29
Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e
a conformação da plataforma)

0,79 23.765,80

Conjunto de placas refletivas, para sinalização provisória de execução de
obras, inclusive cavalete (Preencher quantidade de placas na
composição - aba 5.9)

 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

t x km 30.083,30

 - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO

 - OBRAS DE ARTES CORRENTES

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado): Concreto ciclópico



VII 1.011,60

7.1 m³ 360,00             1,53 550,80

7.2 m² 720,00             0,64 460,80

411.765,18

51.762,39

 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Prenchimento da
jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento
Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico,
inseticida e sementes)

TOTAL

Preço por quilômetro de estrada


