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RESUMO 

  

 O orçamento é uma das etapas fundamentais no planejamento para a construção 

de um empreendimento, sendo importante ferramenta para análise da viabilidade 

econômica da obra. Este trabalho contempla o orçamento completo para a construção 

de uma escola de seis salas de aula com capacidade para atender 360 alunos em 

dois turnos e 180 alunos em período integral. Para a elaboração do orçamento foi 

utilizado o módulo orçamento da ferramenta computacional VOLARE 18. O custo 

unitário orçado por metro quadrado equivalente de área construída foi apropriado e 

comparado ao Custo Unitário Básico (CUB) para construção de edificação similar 

publicado pelo Sindicato da Industria da Construção Civil do Rio de Janeiro 

(SINDUSCON-RJ), apresentando-se dentro da mesma ordem de grandeza, sendo o 

desvio entre os resultados de 16,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Orçamento, custo unitário e escola pública.  



 

ABSTRACT 

 

 The budget is one of the fundamental steps in planning for the construction of 

an enterprise, being an important tool to analyze the economic viability of the work. 

This work contemplates the complete budget for the construction of a school of six 

classrooms with capacity to attend 360 students in two shifts and 180 full time students. 

The budget module of the VOLARE 18 computer tool was used to prepare the budget. 

The unit cost per square meter of construction area was appropriate and compared to 

the Basic Unit Cost (CUB) for construction of a similar building published by the 

Construction Industry Union of Rio De Janeiro (SINDUSCON-RJ), presenting the same 

order of magnitude, with the difference between the results of 16.8%. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 A educação é um dos fatores que mais impactam no desenvolvimento de um país. 

Um sistema educacional adequado tem influência direta no desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país como também colabora na formação social e cultural 

em todos os níveis da sociedade. 

 O sistema educacional mundial se transformou ao longo dos séculos. Nos grupos 

mais primitivos, a sabedoria encontrava-se em executar atividades diárias com 

eficiência e eficácia. Conhecimentos, como a pesca e a agricultura, eram passados 

dos mais velhos (que detinham esses conhecimentos) para os mais novos. Histórias 

e contos daquela sociedade também eram ensinados para os mais novos e era 

fundamental para que a base da sociedade não se diluísse ao longo do tempo. 

 O objetivo da educação foi mudando conforme as necessidades foram 

desenhando o sistema educacional. Além das necessidades, os estudiosos e a própria 

classe a que esses estudiosos pertenciam mudavam o conteúdo e a quem esse 

conteúdo era disponibilizado. Por muitos anos, as classes que não pertenciam a elite 

dos seus povos ficaram à margem de um sistema educacional que disponibilizava a 

ela acesso ao conhecimento. Até hoje, o desafio de disponibilizar um sistema 

educacional de qualidade para toda a população é algo a ser enfrentado por qualquer 

país que queira alcançar o desenvolvimento. 

 No Brasil as necessidades de construir e de manter escolas públicas são cada 

vez maiores e novas técnicas e sistemas continuam a ser incorporados a essas 

necessidades. O ensino técnico nas escolas pode ser um fator determinante para o 

aluno que está se formando seja incorporado ao mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo. Escolas básicas em turno integral também podem colaborar para a 

formação completa de crianças e de jovens que precisam desenvolver e praticar 

diversas habilidades que serão fundamentais para a sua formação pessoal e 

profissional. 



16 

 

 Mesmo entendendo que não há somente essas opções para um complexo 

sistema educacional, esse trabalho visa estudar o custo de construção de uma escola 

de tempo integral que possa ser implementada em várias regiões no território nacional 

e que possa ser modificada de acordo com as necessidades locais, inclusive 

respeitando as normas de acessibilidade. 

 Devido a importância desse tipo de construção nas cidades e municípios 

brasileiros, é fundamental que, para ser viável, não apresente custo elevado e que o 

tempo necessário de construção seja compatível com a necessidade de novas vagas 

para crianças e adolescentes de todo o país. 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 Empreendimentos padrões são o foco atual do governo federal, nas áreas de 

educação, habitação e segurança pública que visam a implementação facilitada de 

novas unidades nestes setores com custo real previamente determinado. 

 Com o passar do tempo os orçamentos que foram gerados inicialmente perderam 

confiabilidade em função das mudanças legislativas e da tributação incidente, além 

da variação dos custos dos insumos. 

 Para manter a eficiência destes projetos padrão se faz necessário manter os 

orçamentos atualizadas alinhados com as mudanças que impactam diretamente sobre 

os custos dos mesmos. 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1 Objetivos geral 

 O objetivo geral deste estudo consistiu na elaboração do orçamento para a 

construção de uma escola padrão de nível básico que possa ser construída em 

diversas regiões no território nacional visando aumentar sua viabilidade econômica, 

visto que a implantação é o único item diferente em cada unidade a ser construída. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos deste estudo consistiram na elaboração do orçamento 

para a construção de uma unidade escolar de 867,79 m2 utilizando conceitos e 

critérios de quantificação de serviços consagrados na literatura em consonância com 

as determinações normativas em vigor da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) e na utilização de uma ferramenta computacional de apoio para a 

consolidação do orçamento e emissão dos relatórios gerenciais que irão balizar 

tomadas de decisão no Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) do 

empreendimento. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 SISTEMA EDUCACIONAL 

2.1.1 História da educação no mundo 

 No período primitivo não existia a educação na forma de escolas. A educação dos 

jovens era transmitida principalmente pelos chefes de família ou por sacerdotes e o 

objeto de aprendizado estava na sobrevivência, na transmissão do conhecimento e 

no desenvolvimento da cultura local. O conteúdo e a forma de aprendizado do período 

primitivo começaram a se modificar ao mesmo tempo em que surgiram as civilizações 

agrícolas. Essas civilizações deixaram de ser nômades e passaram a cultivar 

alimentos e a criar animais. O desenvolvimento de boas técnicas para esse tipo de 

sociedade se tornou essencial para a sobrevivência da sociedade e para o 

desenvolvimento do local. Nesse tipo de sociedade a educação não era algo formal e 

era transmitida principalmente no ambiente familiar. 

 Dependendo do período e da civilização, a função da educação e o acesso a 

mesma era muito diferente. Na Grécia, por exemplo, a educação infantil não era tão 

valorizada e o processo educativo tinha por objetivo identificar e direcionar o indivíduo 

para a sua melhor função na sociedade (Pedagogia, 2017) 

 No período medieval o conteúdo e o processo educativo eram influenciados pela 

Igreja, que teve papel fundamental na formação dos jovens daquela época. Nesse 

momento surge um modelo de escola como é conhecido atualmente, com a presença 

de um professor em que a ele cabe a responsabilidade de educar um grupo de alunos 

(Pedagogia, 2017). Os professores lecionavam matérias como gramática, retórica, 

lógica, aritmética, geografia, astronomia e música. Neste período surgiram também as 

universidades dedicadas as artes, direito, medicina e teologia. (Aguiar, 2017) 

 O Renascimento surgiu na Itália no século XV e tinha como uma de suas 

características a forte crítica a sociedade medieval e a valorização dos antigos valores 

greco-romanos. Esse movimento teve influência direta no processo educativo 

impossibilitando a interferência da igreja e valorizando matérias relacionadas a 

matemática e as ciências da natureza. Nessa época, os acessos a faculdade e ao 
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ensino superior ainda eram restritos a nobreza a fim de que seus membros pudessem 

se preparar para a liderança e para a administração da política e dos negócios. 

 A Idade Moderna é um período específico da História em que a escola se tornou 

importante marco na vida pessoal e profissional do cidadão. Era nessa instituição que 

se transmitiam conceitos importantes e que seriam cobrados pela sociedade, esses 

conceitos podiam ser tanto em torno das disciplinas aprendidas como também 

maneiras de como se comportar, entendimento de deveres e direitos, atividades 

esportivas e culturais e vários outros aspectos que influenciavam inclusive no 

comportamento interpessoal das pessoas. O colégio tinha uma forte organização das 

disciplinas a serem ensinadas, utilizava métodos elaborados de ensino e tinha um 

programa de estudo eficaz que objetivava a melhor formação pessoal e profissional 

de seus alunos. Atualmente, considerando as diferenças e particularidades de cada 

região, as escolas têm nessas características algo cada vez mais fundamental na 

trajetória do cidadão. 

2.1.1.1 História da educação no Brasil 

 Os primeiros educadores no Brasil foram os jesuítas que tinham o objetivo de 

ensinar a religião e assim evangelizar os índios. Neste contexto os meninos indígenas 

recebiam da Companhia de Jesus os ensinamentos católicos e, ao retornarem para 

as suas aldeias, acabavam por disseminar esses conhecimentos também entre os 

adultos. Nesse processo a alfabetização se tornou importante para a disseminação 

dos ensinamentos religiosos. Com o tempo, os filhos dos colonos e os escravos 

também foram introduzidos na educação dos jesuítas. Esses ensinamentos 

continuaram até 1759 quando Marques de Pombal ordenou o fechamento dessas 

escolas. 

 Em 1760 foi realizado o primeiro concurso público para professores, eles tinham 

o objetivo de substituir os padres com a criação das aulas régias. Nessas escolas a 

etapa inicial contemplava aulas de escrita, leitura, contos e humanidade. Apesar do 

ideal católico ainda muito presente, a educação ficou sob responsabilidade do estado. 

(Scachetti, Meirelles, Camilo, & Ferreira, 2013) 

 A constituição de 1824 estabeleceu que a educação deveria ser gratuita e para 

todos os cidadãos e em 1827 foi aprovada lei exigindo a criação das escolas de 

primeiras letras em todas as cidades e vilas. O colégio Pedro II foi fundado em 1837 
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no Rio de Janeiro com o objetivo de se tornar o modelo do ensino secundário no Brasil. 

(Scachetti, Meirelles, Camilo, & Ferreira, 2013) 

 Nesta época o Brasil ainda era um país com uma agricultura muito forte e com 

enorme número de escravos assim, o aprendizado da leitura e da escrita era o 

suficiente para o indivíduo se considerar inserido na sociedade, sendo que muitos 

jovens não seguiam na escola devido a necessidade de trabalhar. Em 1867 apenas 

10% da população em idade escolar estava matriculada na escola e, no início da 

república, a taxa de analfabetismo era de 67,2%. (Scachetti, Meirelles, Camilo, & 

Ferreira, 2013) 

 O Brasil no início do período republicano sofre diversas mudanças que 

influenciaram diretamente no modelo educacional, sendo o fim da escravidão e o 

desenvolvimento da indústria exemplos de acontecimentos que mostraram que o 

desenvolvimento da educação poderia estar relacionado ao desenvolvimento do país 

e da economia. 

 Deste modo, ficou cada vez mais evidente a necessidade da educação gratuita e 

de qualidade para todos. Essas mudanças vieram com a Reforma Sampaio Dória, em 

São Paulo, que propunha educação gratuita e obrigatória na etapa inicial do processo 

educacional. (Scachetti, Meirelles, Camilo, & Ferreira, 2013) 

 A constituição de 1988 reconhece a educação como um direto de todos. Assim, a 

necessidade de se formar novos professores e de criar-se novas escolas foi se 

tornando fundamental para a perpetuidade dessa ideia. Em 1996 foi promulgada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que, dentre outros pontos, 

discrimina a responsabilidade de cada esfera do governo no sistema educacional. O 

Brasil ainda é um país de grandes desigualdades no processo educativo. Enquanto 

em alguns locais ou escolas a educação é transmitida utilizando-se das últimas 

tecnologias disponíveis, em outros o acesso a essas tecnologias é restrito. Por isso, 

a necessidade de se criar um Plano Nacional de Educação (PNE) sólido e irrestrito 

discutido em todas as esferas do governo a fim de diminuir índices de analfabetismo, 

aumentar o acesso ao ensino superior e técnico, valorizar o docente e a pedagogia 

dentre outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento educacional e social do 

país. 
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2.1.2 Sistema Educacional Brasileiro 

 O Sistema Educacional Brasileiro (SEB), de acordo com o Art. 211 da Constituição 

Federal (CF) de 1988, tem suas responsabilidades dividida entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios. A Constituição Federal de 1988 coloca a educação 

como um direito de todos e o Estado e a família, de acordo com o Art. 205, têm o 

dever de garantir a todos os cidadãos. A CF e a LBD são os principais textos que 

regulam o SEB. (Portal Educação, 2013) 

 O SEB é dividido em educação básica e superior. A educação básica abrange a 

educação infantil que é responsabilidade do Município, o ensino fundamental onde a 

responsabilidade é dividida entre o Município e o Estado, e o ensino médio de 

responsabilidade dos governos estaduais. A União deve organizar o sistema de 

educação superior além de oferecer assistência técnica e auxílio financeiro aos 

estados e municípios para que os mesmos possam gerir os seus respectivos sistemas 

educacionais garantindo a equalização de oportunidades educacionais e o padrão 

mínimo da qualidade de ensino. (Relatório educação para todos no Brasil 2000-2015, 

2014) 

 A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, é para crianças de até 

6 anos de idade. A partir dessa idade a criança está apta para o ensino fundamental 

com duração mínima de nove anos. O ensino médio tem uma duração mínima de três 

anos e pode ser realizado concomitantemente com a educação profissional. A 

educação profissional visa preparar o aluno de modo a estar apto a realizar atividades 

especificas do nível técnico. O diploma só pode ser obtido depois do aluno ter 

completado o ensino médio. 

 Na Tabela 1 a seguir pode ser observada a estrutura do SEB. 

 

Tabela 1 – Estrutura do Sistema Educacional Brasileiro 

 

Fonte: (Relatório educação para todos no Brasil 2000-2015, 2014) 
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 O ensino superior engloba a graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Para o ingresso nesses cursos é necessária a aprovação em processo seletivo onde 

o número de vagas é limitado. A educação formal ainda engloba a educação especial, 

para os portadores de necessidades especiais, a Educação a Distância (EaD), a 

educação escolar indígena, a educação do campo, a educação quilombola e a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), direcionada para os cidadãos que não tiveram 

a oportunidade de cursar o ensino fundamental e o ensino médio durante a infância e 

a adolescência. 

2.1.3 Política de educação no Brasil 

 A política de educação no Brasil, desde a CF, consagrou-se de forma 

descentralizada, com os estados e municípios tendo papel fundamental no sistema 

educacional brasileiro. Nesse contexto, algumas emendas e leis promoveram a 

criação de fundos específicos para a educação. É o caso do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

criado por meio de emenda constitucional em 1996 (regulamentado por lei no mesmo 

ano) que direcionava gastos obrigatórios para o ensino fundamental. Em 2006 a 

criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) contribuiu de forma 

significativa para aumentar os recursos destinados à educação básica. (Relatório 

educação para todos no Brasil 2000-2015, 2014) 

 A criação de leis e normas defendendo a educação pública de qualidade a todos 

melhorou o acesso ao ensino, mas não dizimou antigos problemas como a valorização 

do profissional da educação, a manutenção dos edifícios educacionais, o acesso à 

tecnologia e a igualdade da estrutura presente em todos os níveis educacionais.  

 O ensino público no Brasil é fundamental para manter a qualidade do ensino em 

bons índices nas pesquisas relacionadas a educação. No ano de 2013, conforme 

pesquisa apresentada na Tabela 2 a maioria dos estudantes estavam matriculados 

em instituições da rede pública em quase todas as modalidades de ensino, apenas na 

graduação a maioria de estudantes frequentava a rede privada de ensino. Esse 

cenário demonstra a importância da rede pública como transformadora de cidadãos e 

desenvolvedora da sociedade. 



23 

 

 

Tabela 2 – Número de estudantes matriculados na rede pública 

 

Fonte: (Relatório educação para todos no Brasil 2000-2015, 2014) 

 

 Mesmo com a criação de fundos para desenvolver a educação no país nos últimos 

anos e de leis que valorizam esse setor, indicadores de atraso escolar e desempenho 

ainda podem ser observados de forma negativa em alguns exames de análise do 

conteúdo escolar como o Programme for International Student Assessment (PISA). O 

PISA é um programa elaborado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 1997 e que tem a finalidade de analisar o 

sistema educacional em 70 países realizando provas a cada três anos direcionadas 

para alunos de 15 anos (idade em que se pressupõe o término da escolaridade 

básica). 

 O PISA analisa o desempenho dos estudantes em três áreas da educação: 

ciências, leitura e matemática. No PISA de 2015 o Brasil, apesar de ter aumentado o 

número de estudantes participantes em relação ao PISA 2012, não obteve nenhuma 

melhora nas pontuações nas três áreas analisadas. Em 2015, das 70 nações 

participantes, o Brasil ficou nas áreas de ciências em 63º lugar (Figura 1), de leitura 

em 59º lugar (Figura 2) e de matemática em 65º lugar (Figura 3). (Santos & Ribeiro, 

2016) 
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Figura 1 - Desempenho do Brasil em ciências no PISA 2015 

 

Fonte: (Santos & Ribeiro, 2016) 

 

Figura 2 - Desempenho do Brasil em literatura no PISA 2015 

 

Fonte: (Santos & Ribeiro, 2016) 

 

 

Figura 3 - Desempenho do Brasil em matemática no PISA 2015 

 

Fonte: (Santos & Ribeiro, 2016) 
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 Além do desempenho no PISA, há outros importantes métodos para analisar o 

SEB. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) também coordena outras avaliações nacionais, como a avaliação da educação 

básica (Prova Brasil), e internacionais, como os estudos regionais comparados pelo 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).

 Nos últimos anos muitas questões relacionadas a educação no Brasil foram 

questionadas e discutidas para melhorar e desenvolver o sistema educacional do país, 

tais como a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 

valorização dos profissionais da educação, principalmente em questões de salário e 

condições de trabalho, o número de escolas preparadas para a educação em tempo 

integral, os investimentos destinados as universidades e as pesquisas, dentre outros 

assuntos. 

 O ensino médio, por exemplo, recebe cada vez mais atenção do setor 

educacional. Uma pesquisa da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE) de 2013 (Figura 4) mostrou que a proporção dos jovens de 15 a 17 anos 

cursando o ensino médio é inferior a 51%, além disso a taxa de evasão escolar 

aumentou para esses jovens subindo de 7,4% em 1999 para 16.2% em 2011. Assim, 

a reforma no ensino médio não é apenas necessária como precisa ser prioridade para 

o setor. Uma das maiores crítica é a alta quantidade de disciplinas, muitas sem relação 

com a vocação profissional do aluno, e o distanciamento, ainda grande, do ensino 

médio escolar e o ensino técnico, que pode preparar o estudante para o mercado de 

trabalho. (Castro, Torres, França, & Dias, 2013) 
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Figura 4 - Índice de evasão escolas dos adolescentes de 15 a 17 anos. 

 

Fonte: (Castro, Torres, França, & Dias, 2013) 

2.1.4 Normas técnicas para a construção de escolas 

 Para elevar o desenvolvimento do país, a qualidade do sistema de ensino é 

fundamental e para alcançar um sistema de ensino de qualidade um dos pontos que 

devem ser implementados ou melhorados é a construção de novas edificações 

escolares. O respeito às normas técnicas é fundamental para garantir a qualidade da 

construção, a durabilidade da edificação, o conforto do usuário e a acessibilidade do 

local a qualquer cidadão, garantindo uma educação igualitária a toda a sociedade.  

 A construção das edificações escolares deve respeitar todas as normas vigentes 

da ABNT lembrando que a escola é um ambiente de aprendizado e que algumas 

normas têm parâmetros específicos para este tipo de edificação. Por exemplo, a 

ABNT NBR 10152 especifica valores máximos de ruído que podem ser medidos no 

ambiente escolar. Esses valores estão especificados na Tabela 3 informado na tabela 

1 do item 4.2 da norma NBR10152/1987. 
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Tabela 3 – Valores de dB(A) e NC 

 

(ABNT, NBR 10152, 1987) 

 

  Outro exemplo é a ABNT NBR 5413 que especifica valores mínimos a serem 

respeitados de iluminância. Esses valores são informados no item 5.3 da norma 

NBR5413/1992 especificados na Figura 5. 

 

Figura 5 – Iluminâncias em lux, por tipo de atividade. 

 

(ABNT, NBR 5413, 1992) 

 

 Outra importante norma a ser verificada antes de se projetar qualquer ambiente 

escolar é a normal ABNT NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos. A preocupação com a acessibilidade é fundamental 

e, como demonstrado na Figura 6 e na Figura 7, a norma conta com diretrizes 

especificas para edificações escolares. 
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Figura 6 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Item Escolas. 

 

(ABNT, NBR 9050, 2015) 

 

Figura 7 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos: Item Escolas. 

 

(ABNT, NBR 9050, 2015) 
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1.1.1 PROJETOS ESPECIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 

 Dentre os muitos projetos desenvolvidos para abrigar instalações voltadas para o 

ambiente escolar vale destacar alguns projetos inovadores, tais como: 

• Escola Profissionalizante; 

• Centro de Educação Infantil (CEI); 

• Centros Integrados de Educação Pública (CIEP). 

1.1.1.1 Escola Profissionalizante 

 O ensino técnico nas escolas surgiu no Brasil no ano de 1942 por meio das 

Escolas Industriais e Técnicas. Nessa época o ensino técnico ainda era voltado para 

a sociedade de menor poder aquisitivo e que não tinham alto conhecimento técnico 

para exercer determinadas atividades que a indústria necessitava. (Portal Brasil, 

2011) 

 A partir da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que equiparou o 

ensino profissional ao acadêmico, o ensino técnico teve maior importância na 

economia do pais e a necessidade de escolas técnicas se tornou evidente. 

 Em 1978 surgiram os três primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFET). Esses centros tiveram uma grande importância na aceleração do 

crescimento econômico brasileiro evidenciando a importância do ensino técnico e 

despertando um grande interesse das esferas pública e privada. 

 As escolas profissionalizantes, como as escolas técnicas, oferecem grande 

oportunidade de desenvolvimento econômico a população e a comunidade, visto que 

oferece a sociedade mão de obra mais qualificada e em tempo reduzido quando 

comparado a formação superior do cidadão. Outro exemplo de escola 

profissionalizante é o projeto desenvolvido pela Secretária de Educação (SEDUC) do 

Estado do Ceará. 

 Em 2008, no Ceará, foi iniciado um programa para a criação de escolas de 

educação profissionalizante. No primeiro ano do programa foram implementadas 25 

Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEP) disponibilizando os cursos de 

informática, enfermagem, guia de turismo e segurança do trabalho, todos a nível 

técnico. Desde então o número de escolas cresceu assim como o número de cursos 
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técnicos ofertados, em 2016, como demonstra a Tabela 4, as EEEPs oferecem 53 

cursos nas mais diversas áreas de atuação. (Educação Profissional, 2017) 

 

Tabela 4 – Desenvolvimento da educação profissional no Ceará 

 

Fonte: (Educação Profissional, 2017) 

 

 O projeto das EEEPs foi desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e 

Engenharia do estado do Ceará (DAE) por solicitação da SEDUC do Governo do 

Estado. Devido à alta qualidade dos projetos, os mesmos foram adotados pelo 

Governo Federal e implementado em todo o país. 

 Na Figura 8 a seguir é possível observar a maquete eletrônica do projeto da 

Escola Profissionalizante e na Figura 9 a imagem aérea de uma escola em 

funcionamento. 
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Figura 8 - Projeto da Escola Profissionalizante a ser implantada no Distrito Federal 

 

Fonte: (Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará, s.d.) 

 

Figura 9 - Imagem aérea capturada de uma Escola Profissionalizante em funcionamento 

 

Fonte: (Governo do Estado do Ceará, s.d.) 

2.1.4.1 Centro de Educação Infantil 

 O Centro de Educação Infantil (CEI) é outro projeto educacional desenvolvido pelo 

governo do Ceará voltado para crianças de até cinco anos de idade. O projeto 

contempla salas de aula, laboratório de informática, refeitório, cozinha, berçário, 

fraldário, dormitório, copa, recepção e playground. Todos os ambientes são criados 

de forma a incentivar a educação das crianças. (Governo do Estado do Ceará, 2017) 

 Cada CEI tem a capacidade para 208 crianças e espera-se, com o projeto de uma 

escola que envolva mais o ambiente infantil, reduzir a evasão escolar nas primeiras 

idades. Os recursos para a construção integram o Programa de Ampliação da Oferta 

Municipal de Educação Infantil e espera-se a construção de 119 Centros 

Educacionais. (Governo do Estado do Ceará, 2017) 
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 A seguir é possível observar o projeto padrão do CEI (Figura 10) e uma imagem 

capturada da fachada do CEI do Município de Itaitinga (Figura 11) localizado no estado 

do Ceará e inaugurado no dia 20/04/2017. 

Figura 10 - Projeto do CEI 

 
Fonte: (Governo do Estado do Ceará, s.d.) 

 

Figura 11 - Imagem capturada da fachada do CEI do Município de Itaitinga no estado do Ceará. 

 
Fonte: (Governo do Estado do Ceará, 2017) 

2.1.4.2 Centros Integrados de Educação Pública 

 O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) é um exemplo de programa tem 

por objetivo proporcionar educação, esporte, assistência médica, alimentação e 

atividades culturais, integrado a um projeto arquitetônico uniforme visando reduzir a 

diferença de qualidade de uma unidade para outra. (Menezes, Educabrasil.com.br, 

2001) 

 Os CIEPs foram criados na década de 80 por Darcy Ribeiro, na época, Secretário 

da Educação no governo Leonel Brizola (Rio de Janeiro). Desde então foram criados 

500 CIEPs, todos diante de uma arquitetura única projetada para desenvolver uma 
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escolarização de tempo integral para crianças e jovens. A Figura 12 apresenta o CIEP 

461 localizado na cidade de Campo dos Goitacazes. 

 

Figura 12 – CIEP 461 localizado na cidade de Campo de Goitacazes. 

 

Fonte: (Cordeiro & Cordeiro, Instituto Historiar, 2012) 

 

 Os CIEPs inspiraram os Centros Integrados de Atendimento á Criança (CIAC) 

desenvolvidos durante o governo do Fernando Collor em 1991. Esse programa 

também objetivava a educação em tempo integral e o desenvolvimento de atividades 

culturais e esportivas no ambiente escolar. Ao todo, foram inaugurados 400 CIACs. 

(Menezes, Educabrasil.com.br, 2001) 

2.2 ORÇAMENTO DE OBRA 

2.2.1 Conceitos Básicos 

 O orçamento indica o preço do uma obra em uma determinada data previamente 

estabelecida. O cálculo do custo para a construção de um determinado 

empreendimento é complexo sendo necessário que o modelo utilizado para orçar seja 

o mais fiel possível em todas as etapas da construção. 

 Para o cálculo do custo da obra é necessária a existência do projeto básico que é 

o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra. Além do projeto básico, para que o orçamento represente o 
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custo final da obra é necessário considerar outros fatores como os tipos de instalações 

existentes no local, o acesso ao local da construção, a mão de obra disponível e os 

tributos da localidade que a obra será realizada. 

 Além do custo final da obra, o orçamento desenvolve outros propósitos que 

ajudam em diversas etapas do empreendimento. O planejamento da obra e o 

dimensionamento dos equipamentos e das equipes de trabalho, são exemplos de 

etapas que sofrem influência direta do orçamento da obra e precisam estar 

interligadas ao que foi estabelecido no momento da sua elaboração. 

2.2.2 Tipos de orçamento 

 Há diversas maneiras de se estimar o custo final da construção de um 

empreendimento. No desenvolvimento de estimativa inicial de ordem de grandeza 

pode-se adotar o custo unitário do metro quadrado da construção. Esse valor pode 

ser calculado com base no Custo Unitário Básico de construção (CUB) que é atribuído 

ao Sindicato da Indústria da Construção (SINDUSCON) o cálculo e a divulgação 

mensal dos custos unitários da construção na sua base territorial, referentes a 

diversos padrões de construção. 

 O CUB não contempla alguns itens que devem ser considerados na elaboração 

do orçamento do empreendimento tais como fundações, parede-diafragma, tirantes, 

elevadores, equipamentos, administração local, BDI, dentre outros. 

 Para uma análise mais detalhada do custo da construção pode-se adotar o 

orçamento sintético e analítico como uma ferramenta para calcular o valor final do 

empreendimento. O orçamento sintético contempla os serviços a serem realizados na 

obra e os multiplica pelo respectivo preço unitário a fim de obter o custo total dos 

serviços a serem executados.  

 Para obtenção do preço real da construção será necessário verificar todas as 

particularidades da construção e elaborar composição de preço unitário para cada tipo 

de serviço a ser realizado. Na elaboração da composição por preço unitário de cada 

serviço, leva-se em consideração os materiais, a mão-de-obra e os equipamentos 

necessários para a realização de uma unidade do serviço. Deste modo, é fundamental 

ter o projeto detalhado e realizar, pelo menos, uma visita técnica ao local para 
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compreender todas as características do local que poderão influenciar nas etapas de 

construção. 

 A composição de preço unitário a ser adotada pode ser oriunda de várias bases 

de referência. Muitos órgãos governamentais disponibilizam suas bases em veículos 

da internet. Alguns exemplos de bases de referência de preços de serviços 

disponíveis em sites do governo são a SINAPI, o Sistema de Custo de Obras (SCO), 

a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) e o Orçamento de 

Obras de Sergipe (ORSE). Outras bases interessantes de pesquisa disponíveis para 

aquisição no mercado são o da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de 

Janeiro (EMOP) e a Tabela de Composição de Preços para Orçamentos (TCPO) 

desenvolvida pela Editora PINI. 

 Além das bases divulgadas, para a elaboração do orçamento pode-se adotar 

composições desenvolvidas pelo profissional diante de sua experiência e análises. 

Assim, durante a elaboração do custo final do empreendimento, pode-se verificar que 

alguns recursos específicos necessitam ser cotados no mercado. Caso haja 

necessidade de criação de nova composição de preço unitário de serviço, devido a 

inexistência da mesma nas bases disponíveis de referência, será necessário 

especificar a fonte dos dados utilizados, a metodologia de cálculo empregada, além 

das premissas adotadas. 

2.2.3 Memória de cálculo 

 Para a elaboração do orçamento de um empreendimento é necessário 

previamente elaborar a memória de cálculo. Nesse documento encontra-se todos os 

cálculos e premissas adotadas na quantificação dos serviços juntamente com a 

composição de preço unitário de todos os serviços não existentes nas bases de 

referência disponíveis para consulta. 

 A memória de cálculo será consultada em todos os momentos em que houver 

dúvidas sobre o preço ou quantitativo de um determinado serviço. Por isso, é 

importante elabora-la da forma mais detalhada e organizada possível, visto que é 

consultada por todos os envolvidos na construção, além dos órgãos de controle. 
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2.2.4 Benefícios e Despesas Indiretas 

 O cálculo do custo direto para construção de um empreendimento é obtido por 

meio da multiplicação dos quantitativos de serviço pelos respectivos custos unitários. 

Ou seja, o valor dos insumos aplicados a aquela construção tais como materiais, mão-

de-obra e equipamentos utilizados em todas as etapas do empreendimento, desde a 

montagem do canteiro de obras até a entrega final para o cliente. 

 Para obter o custo final do empreendimento é necessário considerar outros 

valores não contemplados no custo direto tais como a administração central, os riscos 

e imprevistos, as garantias e seguros, o custo financeiro e os tributos. Além dos custos 

indiretos, para obter o preço de venda, é necessário considerar o lucro que o 

construtor espera ter com o investimento. (MATTOS, 2014) 

 Assim, para formar o preço de venda, é necessário considerar diversos itens não 

considerados na planilha orçamentária de custos diretos, mas que podem estar 

relacionadas com o custo direto calculado. Assim, o BDI, do termo inglês Budget 

Difference Income, pode ser interpretado como um percentual do custo direto do 

empreendimento que engloba os benefícios e as despesas indiretas. 

 Diversos fatores influenciam no valor do BDI tais como o tipo de obra, o vulto e a 

complexidade da obra, a forma de pagamento (fluxo de caixa), a estrutura e porte da 

empresa executante e o nível de competitividade do mercado. Por exemplo, uma 

empresa que possui muitas obras sendo executadas ao mesmo tempo terá o custo 

da administração central menor do que uma construtora com poucas obras que terá 

de diluir o custo de sua administração em um número menor de empreendimentos. 

 Há diversas maneiras de se obter o BDI de um determinado empreendimento, 

porém o Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão 2.369/2011 apresentou uma 

fórmula que em seu entendimento é a a que melhor representa os custos indiretos e 

os benefícios de uma obra, conforme pode ser observado na Equação 1 a seguir. 
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BDI = [
(1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)

(1−I)
− 1] × 100                                                          (1) 

 Onde: 

• AC: Taxa representativa das despesas de rateio da administração central 

• R: Taxa representativa de riscos 

• S: Taxa representativa de seguros 

• G: Taxa representativa de garantias 

• DF: Taxa representativa de despesas financeiras 

• L: Taxa representativa de lucro/remuneração 

• I: Taxa representativa da incidência de tributos 

 O Acórdão 2.622/2013 do TCU, como demonstrado na Tabela 5 a seguir, 

estabelece também parâmetros mínimos, médios e máximos de BDI por segmento e 

por tipo de obra. 

 

Tabela 5 – Valores de BDI por tipo de obra 

 

Fonte: (Acórdão 2.622/2013) 

 

 O Acórdão 2.622/2013 do TCU também informa que, caso a taxa de BDI esteja 

fora dos patamares estipulados na Tabela 5, deve-se verificar se os itens que 

compõem a taxa de BDI estão dentro dos intervalos estipulados na Tabela 6 e na 

Tabela 7. 
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Tabela 6 – Valores percentuais da administração central, seguro e risco para o cálculo do BDI 

 

Fonte: (Acórdão 2.622/2013) 

 

Tabela 7 – Valores percentuais de despesa financeira e lucro para o cálculo do BDI 

 

Fonte: (Acórdão 2.622/2013) 

2.2.4.1 Administração Central 

 A administração central é o rateio do custo da sede entre as obras da construtora. 

Assim, esse valor é um dos mais complexos de se calcular pois não são facilmente 

identificados todos os custos da administração em relação a uma determinada obra 
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da empresa. A administração central corresponde à matriz e as filias da empresa e 

estão incluídas diversas áreas que são essenciais para o seu funcionamento tais 

como administrativa, financeira, contábil, suprimentos, recursos humanos, dentre 

outras. (MATTOS, 2014) 

 Uma administração eficiente, com uma estrutura bem planejada em suas áreas 

administrativas, consegue taxas mais competitivas quando comparadas a empresas 

que necessitam de uma estrutura mais robusta e complexa para funcionar.  

 O Acórdão 036.076/2011 do TCU apresenta duas expressões para o cálculo da 

taxa de rateio da administração central. A Tabela 8 a seguir são apresentados os 

resumos dos métodos de Tisaka (2011, p. 98) e Hubaide (2012, p.90), publicados 

neste Acórdão. 

 

Tabela 8 – Expressões para o cálculo da taxa de rateio da administração central no BDI 

 

Fonte: (Acórdão 036.076/2011-2) 

2.2.4.2 Risco 

 A análise do risco de um empreendimento depende de diversos fatores que 

podem ou não estar relacionados a obra. Por exemplo, uma empresa que não possui 

experiência em determinado tipo de obra adotará taxa de risco mais elevada do que 

aquela que está habituada a realizar aquele tipo de construção. 

 Outro fator que está diretamente relacionado ao risco é o nível de detalhe que a 

empresa tem em relação a obra. Um projeto bem elaborado tende a gerar para o 

construtor um grau de risco menor do que um projeto em que não é tão criterioso nos 

diversos detalhes da construção. Assim, obras complexas tendem a ter taxas de risco 

mais altas do que obras de execução simples e conhecida. 
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2.2.4.3 Seguros e garantias 

 O seguro de uma obra tem o objetivo de reparar ao segurado possíveis danos 

causados por eventos alheios a sua vontade, tais como danos da natureza, quebra de 

equipamentos, roubo e/ou furto, dentre outros que irão depender do tipo de contrato 

estabelecido entre a empresa e a companhia seguradora. 

 A garantia por sua vez tem por objetivo resguardar o cliente contra possíveis 

prejuízos causados pela construtora em razão do não cumprimento de algum item 

especificado em projeto ou contrato. 

2.2.4.4 Despesas financeiras 

 As despesas financeiras decorrem da defasagem entre a data do efetivo 

desembolso e a data do recebimento da medição dos serviços prestados, sendo 

necessário para repor o poder de compra do dinheiro que foi investido. O valor desse 

item pode ser estimado em função da taxa de juros e da defasagem média entre a 

despesa e o recebimento. (MATTOS, 2014) 

 Há diversas fórmulas sugeridas para o cálculo das despesas financeiras de um 

empreendimento. Por exemplo, o Acórdão 2.369/2011 considera a seguinte 

expressão matemática apresentada na Equação 2 para o cálculo das despesas 

financeiras: 

 

.......................................................................................(2) 

 

Onde: 

• DF: Taxa representativa das despesas financeiras 

• DU: Dias úteis 

2.2.4.5 Lucro 

 O lucro presente na fórmula do BDI possui várias terminologias adotadas na 

literatura tais como bônus, bonificação, benefício, remuneração, dentre outras. No 

cálculo do BDI este representa o ganho da empresa diante de sua atividade 
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econômica e é uma taxa importante para a decisão do preço de venda do 

empreendimento. 

2.2.4.6 Tributos 

 Os tributos que devem ser considerados no cálculo do BDI são aqueles que 

incidem sobre o faturamento do contrato, ou seja, sobre o preço de venda da 

construção. Assim, no cálculo do BDI, os tributos considerados são o Imposto Sobre 

Serviços (ISS), o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para 

Financiamento de Seguridade Social (CONFINS) e a Contribuição Previdenciária 

sobre a Receita Bruta (CPRB). 

 O ISS é de competência dos municípios e do Distrito Federal e incide sobre a 

prestação de serviços. Esse imposto varia de município para município e deve ser 

considerado o local da execução da obra para o cálculo da alíquota. Assim, é 

importante avaliar o imposto de forma proporcional caso a obra envolva mais de um 

município (rodovias, linhas de transmissão, adutoras, ferrovias, dentre outras). 

(MATTOS, 2014) 

 O PIS é um imposto de competência federal e tem por objetivo financiar o 

pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham 

até dois salários mínimos (art. 239 da Constituição Federal). A incidência do PIS pode 

ser reconhecida em dois regimes de tributação: regime de incidência cumulativa (com 

base no lucro presumido com alíquota de 0,65% sobre o total do faturamento mensal) 

e regime de incidência não cumulativa (com base no lucro real cujo a alíquota é de 

1,65% sobre o total do faturamento mensal, podendo descontar os créditos tributários 

decorrentes de custos, despesas e encargos com aquisição de bens para revenda, 

aquisição de insumos, aluguéis, energia elétrica, dentre outros). (MATTOS, 2014) 

 O CONFINS é um imposto de competência federal e tem por objetivo financiar e 

seguridade social (saúde, previdência e assistência social). De forma análoga ao PIS, 

o CONFINS têm dois regimes de tributação: regime de incidência cumulativa (com 

base no lucro presumido com alíquota de 3,00% sobre o total do faturamento mensal) 

e regime de incidência não cumulativa (com base no lucro real cujo a alíquota é de 

7,60% sobre o total do faturamento mensal). (MATTOS, 2014) 

 A CPRB é um tributo incidente sobre o faturamento (receita bruta) criado por 

medida provisória para substituir temporariamente a contribuição previdenciária 
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patronal de 20% sobre a folha de pagamento. Assim, se a empresa de construção civil 

optar pela desoneração da folha de pagamento e adotar o CPRB, o porcentual de 

4,5% poderá ser incluído no cálculo do BDI. (Carvalhaes, 2015) 

2.2.5 Curva ABC 

 A curva ABC também conhecida como a “curva de Pareto” é utilizada em diversos 

segmentos da engenharia. Essa curva se baseia na ideia de que 80% dos problemas 

são geralmente causados por 20% dos fatores. No caso do orçamento de obras, a 

curva ABC demonstra que, em média, 20% dos itens representam 80% do custo total 

da obra. 

 Assim, é fundamental a análise da curva ABC em diversos momentos de um 

empreendimento. Na etapa de orçamento, a curva ABC é importante para verificar os 

itens de maior relevância no orçamento, verificar possíveis desvios quanto a algum 

item e estabelecer prioridades para futuras negociações dos insumos que mais 

contribuem no custo da obra. 

 Na etapa de orçamento de obra a curva ABC de materiais é utilizada, mas é 

fundamental verificar todos os outros itens do orçamento a fim de estabelecer uma 

prioridade entre eles. Por exemplo, a curva ABC de serviços, mão-de-obra e 

equipamentos são importantes a fim de estabelecer inclusive estratégias de execução 

da obra como, por exemplo, se alugar algum tipo de equipamento ou subcontratar 

mão-de-obra deve ser considerado ou não na etapa da construção do 

empreendimento. 

 Durante a obra, a análise da curva também é fundamental a fim de verificar quais 

itens devem ter controle rigoroso durante a sua aquisição, armazenamento e 

aplicação. Como pode-se verificar na Figura 13, os recursos pertencentes a categoria 

A influenciam diretamente o custo final do empreendimento. (Mobuss Construção, 

2016) 
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Figura 13 – Curva ABC. 

 

Fonte: (Mobuss Construção, 2016) 
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3 METODOLOGIA 

 A metodologia utilizada para o desenvolvimento do orçamento para a construção 

do empreendimento e sua análise de viabilidade econômica contemplou as etapas a 

seguir listadas: 

• Identificação e quantificação dos serviços necessários à construção da 

edificação baseada nos projetos de arquitetura e de estrutura; 

• Formação do BDI; 

• Elaboração do orçamento; 

• Análise das Curvas ABC; 

• Análise comparativa do custo unitário orçado com o CUB 

3.1 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Na identificação dos serviços necessários para a construção da edificação foram 

analisados os projetos de estrutura e arquitetura da edificação disponíveis para 

observação nos ANEXOS I e II, respectivamente. Além disso foi analisado o memorial 

descritivo do projeto, disponível para observação no ANEXO III, a fim de melhorar o 

entendimento de todos os detalhes executivos dos serviços a serem realizados e 

representa-los no orçamento. 

 Para a quantificação dos serviços identificados foram elaboradas planilhas 

eletrônicas utilizando a ferramenta computacional Microsoft Excel. Estas planilhas 

foram consolidadas em uma memória de cálculo, listando todos os serviços com seus 

respectivos quantitativos juntamente com as premissas adotadas, que foram galgadas 

em conceitos e critérios de orçamento consagrados na literatura. 

3.2 FORMAÇÃO DO BDI 

 Para a formação do BDI foi utilizada uma planilha eletrônica em Excel na qual a 

taxa é calculada utilizando a fórmula apresentada pelo TCU no acórdão 2.369/2011. 
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Para o cálculo da taxa foram inseridas na fórmula as informações relativas a 

administração central, riscos e imprevistos, despesas financeiras, lucro e tributos que 

irão incidir sobre o preço de venda do empreendimento. 

3.3 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 Para a elaboração do orçamento foi utilizada a ferramenta computacional 

VOLARE 18, da PINI, na versão Demo estudantil. No programa foram inseridos todos 

os serviços identificados, os encargos sociais sobre a mão de obra direta e indireta e 

a taxa BDI calculada. Aos dados de entrada foram adicionadas taxas de 

representatividade (%) para as atividades de instalações (hidráulica e elétrica) 

baseadas na literatura possibilitando obter o valor total para a construção do 

empreendimento, que foram introduzidas no orçamento como serviços empreitados. 

 Na elaboração do orçamento foram utilizados a tabela TCPO14 e as bases de 

referência SINAPI, EMOP, ORSE, SCO e SEINFRA. Para os serviços não 

contemplados nessas bases de dados, foram desenvolvidas composições de preço 

unitário em planilhas eletrônicas utilizando a ferramenta computacional Microsoft 

Excel. 

3.4 ANÁLISE DA CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 A identificação e a avaliação da coerência dos itens de serviço que apresentaram 

maior impacto no custo total da obra, foi desenvolvida a partir da análise dos itens 

pertencentes a categoria A da curva ABC de serviços. A curva ABC de serviços foi 

obtida por meio da ferramenta computacional VOLARE 18, que possibilitou a análise 

dos itens que correspondem a 80% do custo total da obra. 

3.5 ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO UNITÁRIO ORÇADO COM O CUB 

 A análise comparativa do custo unitário orçado para a construção do 

empreendimento com o CUB foi possível por meio da exclusão do orçamento dos itens 
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e taxas não contemplados na elaboração do CUB, a exemplo da infraestrutura, do 

canteiro de obras, da administração local e do BDI. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 Neste estudo de caso foi utilizado um dos projetos de escolas modelo, disponíveis 

no endereço eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

juntamente com toda a documentação técnica necessária (memorial descritivo, 

especificações e orçamento) possibilitando aos Municípios, Estados e ao Distrito 

Federal implementar este tipo de empreendimento em áreas rurais e urbanas. O 

programa contempla cinco tipos de escola na qual têm como principal diferença o 

número de salas de aula e, consequentemente, o número de alunos e as instalações 

para a acomodação dos estudantes. (Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, s.d.) 

 O projeto selecionado foi o modelo de seis salas de aula com capacidade para 

atender até 360 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino) e 180 alunos em 

período integral. Essa escolha deveu-se ao fato de ser um modelo possível de ser 

implementado em muitas localidades, com grande capacidade de atendimento e com 

ocupação de área de terreno reduzida, possível de ser implementada em centros 

urbanos. (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, s.d.) 

 No endereço eletrônico do FNDE são disponibilizados diversos arquivos 

relacionados ao empreendimento a fim de fornecer ao construtor o estudo completo 

da obra. Para o levantamento dos quantitativos e serviços a serem realizados foram 

utilizados o memorial descritivo e os projetos de estrutura e de arquitetura. 

 A escola modelo seis salas de aula possui 1.129,64 metros quadrados de área 

ocupada e 867,79 metros quadrados de área construída. A mesma é dividida em três 

blocos e um pátio coberto (175,35 m²), cada bloco é referente a uma área de operação 

da escola sendo: bloco pedagógico (449,02 m²), bloco administrativo (99,22 m²) e 

bloco de serviços (99,22 m²). Os três blocos e o pátio coberto são interligados através 

de caminhos cobertos denominado no projeto de passarelas. (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, s.d.) 

 A Figura 14 e a Figura 15 ilustram modelos computacionais da escola modelo-

padrão adotada no presente estudo de caso. 
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Figura 14 – Modelo computacional da entrada da escola. 

 

Fonte: (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, s.d.) 

 

Figura 15 – Modelo computacional da vista aérea da escola. 

 

Fonte: (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, s.d.) 
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4.1 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Os serviços identificados nos projetos juntamente com seus respectivos 

quantitativos, além das premissas adotadas encontram-se consolidados na memória 

de cálculo a seguir apresentada. 
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4.2  FORMAÇÃO DO BDI 

 O cálculo do BDI foi realizado em planilha eletrônica na ferramenta computacional 

Excel utilizando a fórmula indicada no Acórdão 2.369/2011 do TCU. Na planilha 

apresentada a seguir encontram-se descriminados os valores percentuais adotados 

para a administração central, despesas financeiras, riscos, imprevistos, lucro e 

tributos. 

 Para o cálculo foi considerada a opção da desoneração da folha salarial e, por 

isso, a CPRB de 4,5% (Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015) foi adicionada a carga 

tributária. 

 As taxas adotadas para AC, DF, risco-garantia e lucro foram as de 1º quartil 

divulgadas no Acórdão 2.622/2013 do TCU para a construção de edifícios e o ISS de 

3% respectivo a serviços de construção no município do Rio de Janeiro. 
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4.3 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 O orçamento foi elaborado com o auxílio da ferramenta computacional VOLARE 

18, da PINI, e para o cadastro dos serviços foram adotados os seguintes critérios: 

• Priorização das composições presentes na TCPO; 

• Quando os serviços a serem realizados não existirem na TCPO, buscar os 

mesmos nas bases de referência SINAPI e EMOP; 

• No caso da inexistência dos serviços na TCPO e nas bases SINAPI e EMOP 

verificar a existência dos mesmos nas bases de referência ORSE e SEINFRA; 

• Quando os serviços não identificados não existirem em nenhuma das bases de 

dados descritas anteriormente suas composições deverão ser desenvolvidas 

pelo orçamentista em planilhas eletrônicas e cadastradas diretamente no 

orçamento. 

 As taxas de representatividade das instalações hidráulica e elétrica no custo total 

da obra foram extraídas da Tabela 9 a seguir adotando como referência o padrão 

habitacional residencial médio, visto que a unidade em estudo possui em comum o 

fato de possuir pavimento único e de apresentar padrão normal de acabamento. 

 

Tabela 9 – Representatividade (%) de cada etapa no custo total de uma obra de edificação 

 

Fonte: (Construção e Mercado, 2006) 

 

 As taxas de representatividade adotadas das instalações para compor o custo 

total do empreendimento encontram-se discriminadas na Tabela 10 a seguir. 

 

INDUSTRIAL

PRÉDIO 

C/ELEVADOR

PRÉDIO C/ 

ELEVADOR

PRÉDIO S/ 

ELEVADOR
GALPÃO

FINO MÉDIO POPULAR FINO MÉDIO POPULAR FINO MEDIO MÉDIO

SERVIÇOS PRELIMINARES 2,7 a  3,8 2,8 a  4,5 0,7 a  1,5 0,2 a  0,3 0,4 a  0,8 1,3 a  2,5 0 a  1 0,5 a  0,9 1,2 a  2,3

MOVIMENTO DE TERRA 0 a  1 0 a  1 0 a  1 0 a  1 0 a  1 0 a  1 0 a  1 0 a  1 0 a  1

FUNDAÇÕES ESPECIAIS 1,9 a  2,5 3 a  4 3 a  4 3 a  4 3 a  4 4 a  5

INFRA-ESTRUTURA 6,9 a  7,5 3,6 a  4,2 2,2 a  4,1 29,2 a  35,7 3,6a4,2 4,4 a  5 2,9 a  3,4 4,4 a5,3 3,4 a  4,3

SUPERESTRUTURA 15,9 a  18,7 13,2 a  18,3 11,5 a  14,6 2,7 a  3,8 26,5 a  33,1 22,6 a  28,1 25,4 a  30,4 22,5 a  26,9 6,8 a  9

VEDAÇÃO 3,9 a  6,5 6,7 a  10,5 6,9 a  12,2 6,9 a  12,7 3,7 a  7,3 6,9 a  11,8 2,8 a  3,9 4,3 a  6,8 2,1 a  3,7

ESQUADRIAS 2,6 a  5,2 7,3 a  13,5 8 a  13,3 4,2 a  7,5 2,8 a  4,9 7,1 a  14,1 7,9 a  14,6 10,1 a  19,1

COBERTURA 0 a  0,5 3,5 a  7,6 8,5 a  16,8 10,8 a  12,6 0,6 a  1,7 20,5 a  30,8

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11,6 a  13,7 11,5 a  13,5 11,7 a  12,7 4,5 a  5,4 9,9 a  11,6 10,4 a  11,4 9,5 a  10,5 7,4 a  8,4 4,6 a  5,5

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,8 a  4,8 3,8 a  4,8 3,8 a  4,8 1,3 a  2,6 3,7 a  4,6 3,8 a  4,8 3,7 a  4,6 3,8 a  4,7 5 a  6

IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO 10,1 a  13,1 0,3 a  0,7 0,4 a  0,8 17,8 a  23,1 1,3 a  1,9 5 a  6,4 1,9 a  2,6 6,4 a  7,8 1 a  1,5

REVESTIMENTOS (PISOS, PAREDES E FORROS) 20,8 a  28,1 23,7 a  29,5 21,9 a  30,2 1,5 a  3 23,2 a  29,5 21,5 a  30,3 14,9 a  21 15,9 a  19,2 6,9 a  9,6

VIDROS 1,9 a  3,5 0,5 a  1 0,9 a  1,8 3,1 a  4 0,5 a  0,9 0,4 a  0,8 1,7 a  3,1 1,5 a  2,9 0 a  0,4

PINTURA 3,6 a  5,2 5,7 a  7,4 3,8 a  4,7 0,2 a  0,8 4,6 a  6,2 2,5 a  3,3 6,1 a  9,2 6 a  7,7 5 a  7,5

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,9 a  2,9 0,5 a  0,6 0,5 a  1 2,7 a  3,3 0 a  1 0,5 a  1 0 a  0,9 0 a  0,77 9,6 a  13,8

ELEVADORES 5,2 a  6,4

REPRESENTATIVIDADE (%) DE CADA ETAPA NO CUSTO TOTAL DE UMA OBRA DE EDIFICAÇÃO

RESIDENCIAL PRÉDIO S/ELEVADOR

COMERCIALHABITACIONAL

ETAPAS CONSTRUTIVAS
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Tabela 10 - Taxas de representatividade adotadas para as instalações do empreendimento 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

 

  O orçamento para a construção da escola modelo de seis salas encontra-se 

apresentado a seguir nas formas sintética e analítica. 

 

1.703.175,62              

11,5% 230.000,00                  

3,5% 70.000,00                    

2.003.175,62              

Instalação Hidráulica

Instalação Elétrica

Custo dos serviços orçados

Custo Total do empreendimento
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A obra foi orçada no valor de R$ 2.523.600,63 (Dois milhões, quinhentos e vinte 

e três mil, seiscentos reais e sessenta e três centavos) incluindo o BDI de 25.98%. 

4.4 ANÁLISE DA CURVA ABC DE SERVIÇOS 

 A análise da curva ABC de serviços do orçamento para a construção do 

empreendimento foi promovida com base na curva ABC gerada com o auxílio da 

ferramenta computacional VOLARE 18, que se encontra apresentada a seguir. 

 Nesta curva não foram contabilizadas as atividades empreitadas de instalações 

hidráulica e elétrica por não terem sido explodidas em serviços. 
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 Foi verificado que os serviços de maior impacto no custo da obra são coerentes 

com o tipo de edificação orçada que possui superestrutura em concreto armado e 

cobertura estruturada em madeira e revestida com telhas cerâmicas. Deste modo, 

itens como concreto, fôrma e cobertura deverão receber maior atenção nas etapas de 

aquisição, armazenagem e utilização a fim de evitar preços elevados e desperdícios. 

 Devido ao tamanho reduzido da obra, a administração local apresentou impacto 

significativo no orçamento, sendo responsável por 12,27% do custo total. 

 Pode-se também verificar na categoria A da curva ABC de serviços a presença 

de itens que costumam não pertencer ao grupo dos serviços impactantes no custo 

total da obra. Um destes itens de serviços corresponde as janelas de alumínio 

utilizadas nas salas de aula. Isso deve-se ao fato de que as áreas de iluminação e 

ventilação são elevadas no projeto evidenciando a importância da luz natural em 

ambientes escolares. 

4.5 ANÁLISE COMPARATIVA DO CUSTO UNITÁRIO ORÇADO COM O CUB 

 A análise comparativa do custo unitário orçado para construção por metro 

quadrado do empreendimento com o CUB/m2 foi possível por meio da exclusão do 

orçamento dos itens não contemplados na formação do CUB, a exemplo da 

infraestrutura, do canteiro de obras, da administração local, do BDI, dentre outros. 

 O orçamento simplificado isento dos itens que não fazem parte da formação do 

CUB encontra-se apresentado a seguir: 
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 Para a determinação do custo unitário orçado para construção por metro quadrado 

foi necessária a determinação da área equivalente de construção. Os cálculos da área 

equivalente de construção e do custo unitário orçado para construção encontram-se 

na Tabela 11 e na Tabela 12, respectivamente. 

 

Tabela 11 - Área equivalente de construção da escola modelo de 6 salas 

 

Fonte: Desenvolvida pelo autor 

 

Tabela 12 - Custo unitário orçado para construção por m2 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 Como o orçamento trata de uma unidade escolar linear e devido a inexistência de 

padrão de edificação similar no CUB foi adotado para a análise comparativa o CUB 

relativo a uma residência unifamiliar de padrão normal (R-1), por possuir igualdade no 

número de pavimentos e no padrão de acabamento. 

 O valor do CUB por metro quadrado utilizado na análise é referente ao mês de 

maio de 2017, que corresponde a R$ 1576,12 (mil, quinhentos e setenta e seis reais 

e doze centavos) sendo o mesmo mês de referência do orçamento. O valor do CUB/m2 

foi obtido no endereço eletrônico do Custo Unitário Básico, para o Estado do Rio de 

Janeiro (RJ), e encontra-se disponibilizado no Anexo IV. 

 Comparando o CUB/m2 (R$ 1.576,12) com o custo unitário orçado /m2 (R$ 

1.466.80) para a construção foi possível verificar que o custo unitário orçado e o CUB 

ficaram na mesma ordem de grandeza sendo o desvio de apenas 16,8%. 

 

  

CUSTO TOTAL ORÇADO ÁREA EQUIVALENTE (m2) CUSTO UNITÁRIO ORÇADO/m2

R$ 1.409.450,63 765,47 R$ 1.841,29
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5 CONCLUSÕES E FUTUROS TRABALHOS 

5.1 CONCLUSÕES 

 O trabalho foi concluído de forma satisfatória com o custo total do 

empreendimento estimado em R$ 2.523.600,63 (Dois milhões, quinhentos e vinte e 

três mil, seiscentos reais e sessenta e três centavos). 

 Na curva ABC foi verificado que a administração local, devido ao pequeno porte 

da obra e ao prazo reduzido de execução, foi o serviço que apresentou o maior 

impacto no custo total do empreendimento. 

 O item de janela também apresentou-se significativo no custo da obra e deve 

merecer atenção nas etapas de compra, armazenagem e instalação para que o 

orçamento não apresente desvios em relação a construção. Esse item apresenta-se 

impactando o custo final do empreendimento devido ao tipo de construção, que 

necessita de iluminação é elevada 

 O custo unitário orçado para construção por m2 foi comparado ao CUB após a 

exclusão dos itens não contemplados na formação do CUB. Estes apresentaram-se 

dentro da mesma ordem de grandeza com desvio de 16,8% a mais para o custo 

unitário orçado. 

 No anexo V encontra-se a planilha orçamentária disponibilizada pelo FNDE com 

todos os quantitativos, serviços e os códigos de serviços relativos a base de dados 

utilizada para o orçamento sem os valores unitários de cada item. Nesse orçamento 

fica evidente a priorização dos itens de serviço da SINAPI, mas também pode ter itens 

de serviços da base da SEINFRA e itens que foram cotados no mercado  

 Foi verificado que alguns itens orçados no mercado pelo FNDE poderiam ter sido 

evitados como, por exemplo, a tela de nylon que foi encontrada na base de dados do 

ORSE. 

 Durante a montagem do orçamento desenvolvido nesse trabalho foi verificado 

também que alguns quantitativos de serviço calculados divergiam daqueles 

disponibilizados no endereço eletrônico do FNDE. Por exemplo, o lastro de brita para 

o estacionamento possui área de 225,72 m2 e, na planilha orçamentária 

disponibilizada apresenta apenas 11,28 m2. 
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 Na planilha orçamentária disponibilizada pode ser visualizado que em alguns itens 

a descrição do serviço diverge da descrição atual do serviço na base de referência 

adotada. É o caso do portão de tela de arame galvanizada que, tanto o de correr 

quanto o de abrir apresentam o código 74238/2 da SINAPI. 

 Por fim, durante a elaboração do orçamento também foi contabilizado alguns 

serviços que não estavam presentes na planilha orçamentária disponibilizada. O 

bicicletário, é um exemplo dos serviços não contemplados no orçamento do FNDE.  

 Assim, para a elaboração de um orçamento, mesmo que este tenha os seus 

quantitativos calculados anteriormente, é fundamental verificar todos os itens 

presentes nos memoriais e nos projetos a fim de obter a confiança dos resultados e 

evitar possíveis perdas a serem verificadas somente durante a etapa de construção 

do empreendimento. A falta de algum serviço, seja na etapa de orçamento seja na 

etapa de planejamento de obra, pode desencadear prejuízo financeiro e atraso na 

entrega final do empreendimento. 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTUROS 

 Como sugestão para trabalhos futuros é importante desenvolver o orçamento para 

os projetos de instalações da construção a fim de obter o custo final de venda e 

disponibilizar um estudo completo para o mercado incentivando a construção de 

escolas em áreas que a educação básica em tempo integral seja deficiente. 

 Pode-se também elaborar o planejamento da obra a fim de disponibilizar o estudo 

completo de todas as etapas a serem realizadas para a construção de uma edificação 

escolar. 

 

  



163 

 

BIBLIOGRAFIA 

ABNT. (Dezembro de 1987). NBR 10152.  

ABNT. (1992). NBR 5413.  

ABNT. (2015). NBR 9050.  

Acórdão 036.076/2011-2, 036.076/2011-2 (Tribunal de Contas da União). 

Acórdão 2.369/2011, TC-025.990/2008-2 (Tribunal de Contas da União). 

Acórdão 2.622/2013, TC 036.076/2011-2 (Tribunal de Contas da União). 

Aguiar, L. (8 de Abril de 2017). Brasil Escola. Fonte: http://brasilescola.uol.com.br: 

http://brasilescola.uol.com.br/historiag/educacao-na-idade-media.htm 

Baeta, A. (Dezembro de 2011). Infraestrutura Urbana. Fonte: 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br: 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/16/artigo260589-

2.aspx 

BAETA, A. P. (2012). Orçamento e Controle de Preços de Obras Públicas. São Paulo: 

PINI. 

Base Nacional Comum Curricular. (23 de Abril de 2017). Fonte: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base 

(2016). Brasil no PISA 2015 - Análises e reflaxões sobre o desempenho dos 

estudantes brasileiros. Brasília. 

CARDOSO, R. S. (2009). Orçamento de obras em foco. São Paulo: PINI. 

Carvalhaes, M. (2 de Março de 2015). PINI Blogs. Fonte: http://blogs.pini.com.br: 

http://blogs.pini.com.br/posts/legislacao-tributos/desoneracao-da-folha-de-

pagamento-da-construcao-civil-opcional-e-338937-1.aspx 

Carvalhes, M. (2 de Setembro de 2015). PINI Blogs. Fonte: http://blogs.pini.com.br: 

http://blogs.pini.com.br/posts/legislacao-tributos/a-nova-desoneracao-da-

folha-de-pagamento-na-construcao-civil-363963-1.aspx 

Carvalho, C. (Junho de 2012). Infraestrutura Urbana. Fonte: 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br: 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/22/fnde-subsidia-

municipios-para-a-construcao-de-escolas-de-modelo-padrao-275121-1.aspx 



164 

 

Castro, M. H., Torres, H. d., França, D., & Dias, E. C. (2013). Os jovens e o gargalo 

do ensino médio brasileiro. São Paulo: SEADE. 

Construção e Mercado. (2006). Construção e Mercado. 

Cordeiro, H. (11 de Agosto de 2017). Instituto Historiar. Fonte: 

http://institutohistoriar.blogspot.com.br: 

http://institutohistoriar.blogspot.com.br/2012/04/instituto-historiar-faz-palestra-

no.html 

Cordeiro, H., & Cordeiro, L. (17 de Abril de 2012). Instituto Historiar. Fonte: 

http://institutohistoriar.blogspot.com.br: 

http://institutohistoriar.blogspot.com.br/2012/04/instituto-historiar-faz-palestra-

no.html 

Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará. (s.d.). Fonte: 

http://www.dae.ce.gov.br: http://www.dae.ce.gov.br 

DIAS, P. R. (2011). Engenharia de custos, uma metodologia de orçamentação para 

obras civis. Rio de Janeiro: SINDICATO DOS EDITORES DE LIVROS. 

DIAS, P. R. (2012). Novo conceito de BDI, obras e serviços de consultoria. Rio de 

Janeiro: PRIMIL. 

Educação Profissional. (11 de Agosto de 2017). Fonte: 

http://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br: 

http://educacaoprofissional.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=3&Itemid=103 

Faria, R., & Venturini, J. (Maio de 2011). Equipe de Obra. Fonte: 

http://equipedeobra.pini.com.br: http://equipedeobra.pini.com.br/construcao-

reforma/36/curva-abc-tabela-mostra-quais-sao-os-itens-que-216021-1.aspx 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (s.d.). Fonte: 

http://www.fnde.gov.br: http://www.fnde.gov.br/programas/par/eixos-de-

atuacao/infraestrutura-fisica-escolar/item/5956-projeto-espa%C3%A7o-

educativo-urbano-e-rural-6-salas 

GOLDMAN, P. (1997). Introdução ao Planejamento e Controle de Custos na 

Construção Civil Brasileira. São Paulo: PINI. 

Governo do Estado do Ceará. (s.d.). Fonte: http://www.ceara.gov.br: 

http://www.ceara.gov.br 



165 

 

Governo do Estado do Ceará. (20 de Abril de 2017). Fonte: http://www.ceara.gov.br: 

http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/20020-governo-do-ceara-

entrega-centro-de-educacao-infantil-para-criancas-de-itaitinga 

http://www.brasil.gov.br. (23 de Abril de 2017). Fonte: Portal Brasil: 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/02/conheca-as-mudancas-que-

ocorrerao-no-ensino-medio 

MATTOS, A. D. (2014). Como preparar orçamentos de obras. São Paulo: PINI. 

Menezes, E. T. (01 de Janeiro de 2001). Educabrasil.com.br. Fonte: 

http://www.educabrasil.com.br: http://www.educabrasil.com.br/cieps-centros-

integrados-de-educacao-publica/ 

Menezes, E. T. (11 de Agosto de 2017). Educabrasil. Fonte: 

http://www.educabrasil.com.br: http://www.educabrasil.com.br/ciacs-centros-

integrados-de-atendimento-a-crianca/ 

Menezes, E. T. (30 de Abril de 2017). http://www.educabrasil.com.br. Fonte: Educa 

Brasil: http://www.educabrasil.com.br/quem-somos/ 

Mobuss Construção. (12 de Setembro de 2016). Fonte: 

https://www.mobussconstrucao.com.br: 

https://www.mobussconstrucao.com.br/blog/2016/09/como-utilizar-a-curva-

abc-no-orcamento-de-obras/ 

OECD. (2016). PISA 2015 Results in Focus.  

Paiva, T. (30 de Abril de 2017). http://www.cartaeducacao.com.br. Fonte: Carta 

Educação: http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/brasil-mantem-

ultimas-colocacoes-no-pisa/ 

Palácio do Planalto. (14 de Dezembro de 2011). Fonte: http://www.planalto.gov.br: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12546.htm 

Pedagogia. (8 de Abril de 2017). Fonte: http://www.pedagogia.com.br: 

http://www.pedagogia.com.br/historia.php 

Portal Brasil. (05 de Outubro de 2011). Fonte: http://www.brasil.gov.br: 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2011/10/surgimento-das-escolas-tecnicas 

Portal Brasil. (12 de Maio de 2014). Fonte: http://www.brasil.gov.br: 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2014/05/saiba-como-e-a-divisao-do-

sistema-de-educacao-brasileiro/view 



166 

 

Portal Brasil. (23 de Abril de 2017). Fonte: http://www.brasil.gov.br: 

http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/09/inep-apresenta-resultados-da-

prova-brasil-2015 

Portal Educação. (22 de Fevereiro de 2013). Fonte: 

https://www.portaleducacao.com.br: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/organizacao-

do-sistema-educacional-brasileiro/34900 

Premonta. (2017). Acesso em 07 de abril de 2017, disponível em Premonta: 

<https://premonta.com.br/custo-por-etapa-da-obra/> 

Ramal, A. (23 de Abril de 2017). Globo.com. Fonte: http://g1.globo.com: 

http://g1.globo.com/educacao/blog/andrea-ramal/post/tendencias-para-

educacao-brasileira-em-2017.html 

(2014). Relatório educação para todos no Brasil 2000-2015.  

Rodrigues, A. V. (11 de Agosto de 2017). Governo do Estado do Ceará. Fonte: 

http://www.ceara.gov.br: http://www.ceara.gov.br/sala-de-

imprensa/noticias/20020-governo-do-ceara-entrega-centro-de-educacao-

infantil-para-criancas-de-itaitinga 

Santos, B. F., & Ribeiro, M. (06 de Dezembro de 2016). http://exame.abril.com.br. 

Fonte: Exame.com: http://exame.abril.com.br/brasil/brasil-esta-entre-os-8-

piores-em-ciencias-em-ranking-de-educacao/ 

Scachetti, A. L., Meirelles, E., Camilo, C., & Ferreira, A. R. (01 de Agosto de 2013). 

https://novaescola.org.br. Fonte: Nova Escola: 

https://novaescola.org.br/conteudo/1910/serie-especial-historia-da-educacao-

no-brasil 

SINDUSCON - RIO. (2017). Custo Unitário Básico de Construção. Fonte: 

<http://www.cub.org.br/cub-m2-estadual/RJ/> 

SINDUSCON-MG. (2007). Custo Unitário Básico (CUB/m²): principais aspectos. Belo 

Horizonte: 112 p. 

Sinduscon-Rio. (s.d.). Fonte: http://www.sinduscon-rio.com.br/: http://www.sinduscon-

rio.com.br/o-que-e-cub/ 

TISAKA, M. (2011). Orçamento na Construção Civil, consultoria, projeto e execução. 

São Paulo: PINI. 

 

  



167 

 

ANEXO 

ANEXO I – Projeto de estrutura da Escola Projeto Padrão FNDE – 06 Salas de Aula 

ANEXO II – Projeto de arquitetura da Escola Projeto Padrão FNDE – 06 Salas de 

aulas 

ANEXO III – Memorial descritivo e especificações técnicas da Escola Projeto Padrão 

FNDE – 06 Salas de aulas 

ANEXO IV – Valor do CUB/m² no endereço eletrônico do Custo Unitário Básico, para 

o Estado do Rio de Janeiro (RJ) 

ANEXO V – Planilha de quantitativos da Escola Padrão Seis Salas de Aula 

desenvolvida pela FNDE 

 



168 

 

ANEXO I – Projeto de estrutura da Escola Projeto Padrão FNDE – 06 Salas de aulas
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ANEXO II – Projeto de arquitetura da Escola Projeto Padrão FNDE – 06 Salas de 

aulas 

 



192 

 



193 

 



194 

 



195 

 



196 

 



197 

 



198 

 



199 

 



200 

 



201 

 



202 

 



203 

 



204 

 



205 

 



206 

 



207 

 



208 

 



209 

 



210 

 



211 

 

 

 
 



212 

 

ANEXO III – Memorial descritivo e especificações técnicas da Escola Projeto Padrão 

FNDE – 06 Salas de aulas 
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ANEXO IV – Valor do CUB/m² no endereço eletrônico do Custo Unitário Básico, para 

o Estado do Rio de Janeiro (RJ) 
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ANEXO V – Planilha de quantitativos da Escola Padrão Seis Salas de Aula 

desenvolvida pela FNDE 
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