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ANEXO E 
 
 
 

RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO  
 
 
 

1. METODOLOGIA ADOTADA 

1.1. A metodologia utilizada para a elaboração do valor global do empreendimento 

“Corredor Parque da Cidade - Pituba”, atendeu ao que estabelece a legislação 

referente ao Regime Diferenciado de Contratação – RDC, na forma de contratação 

integrada.  

1.2. As estimativas dos valores das intervenções foram baseadas nos elementos do 

Anteprojeto de Engenharia, em valores pagos pela administração pública em 

contratações similares, em tabelas de referências oficiais (SINAPI, SICRO) e tem 

como base o mês maio de 2019. 

1.3. Para composição do Orçamento Estimado foram considerados os seguintes critérios: 

a. Levantamento das quantidades estimadas dos principais serviços: 

− Vias em superfície (revestimento asfáltico, revestimento em concreto de 

cimento Portland, terra armada, requalificação de pavimento asfáltico) 

− Estações 

− Urbanização, paisagismo e ciclovias 

− Passarelas 

− Iluminação pública 

− Sinalização viária (horizontal e vertical) 

− Remanejamento de interferências 

b. Seleção de obras similares considerando:  

− Similaridade com o objeto principal – infraestrutura para sistema viário de 

transporte coletivo para BRT; 

− Localização – obras urbanas;  
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− Tipo de contrato – obras contratadas por órgãos públicos municipais, 

preferencialmente; 

c. Análise das planilhas de preço das obras selecionadas; 

d. Composição de preços para alguns serviços com base em levantamento no 

SINAPI e SICRO; 

e. Determinação dos parâmetros de composição do restante dos custos para: 

projetos, serviços preliminares e administração local; 

f. Cálculo do Valor Global Estimado com definição de BDI. 

 

2. BDI – BONIFICAÇÃO E BENEFÍCIOS INDIRETOS 

 

2.1. Para definição do BDI foi adotado a orientação do Tribunal de Contas da União – 

TCU, no Acórdão nº 2.622/2013, considerado o percentual indicado para o tipo “obras 

de construção de rodovias e ferrovias”, como o conjunto de obras com maior 

similaridade com o empreendimento. 

2.2. Na composição estão previstos custos para: administração central, riscos, seguros, 

garantias, despesas financeiras, remuneração do particular e tributos incidentes, 

chegando ao percentual adotado de 24,22%. 

 

3. ORÇAMENTO GLOBAL ESTIMADO  

3.1. O valor global estimado é a soma dos valores dos serviços constante no Quadro 

apresentado a seguir: 
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4. VALOR MÁXIMO DE CONTRATAÇÃO 

4.1. O valor máximo que a administração deverá pagar pela execução do objeto desse 

Edital, é o total de R$ 45.037.541,43 (quarenta e cinco milhões, trinta e sete mil, 

quinhentos e quarenta reais e quarenta e três centavos), base de maio de 2019, já 

considerando a Taxa Risco de 8,5% (oito e meio por cento), conforme previsto pela 

legislação pertinente à modalidade RDC/Contratação Integrada, adotada nesta 

licitação. 

Base dos Valores - Maio/2019

1 PROJETOS 

1.1 Projetos básico (60% de 3,63% do total) 980.917,65

1.2 Projetos executivo (40% de 3,63% do total) 653.945,10

2 OBRAS CIVIS

2.1 Administração local (5% do valor total) 2.251.877,07

2.2 Serviços preliminares (2,5% do total) 1.125.938,54

2.3 Construção de Vias

2.3.1
Vias em superfície - revestimento em concreto 

betuminoso
1.538.609,30

2.3.2 Requalificação de pavimento em concreto betuminoso 2.110.430,01

2.3.3 Demolição de pavimento asfáltico 112.715,62

2.3.4
Vias em superfície - revestimento em concreto de 

cimento Portland
9.864.564,34

2.3.5 Cortina atirantada 1.271.212,21

2.4 Estações

2.4.1 Estação Parque da Cidade 2.638.241,10

2.4.2 Estação Itaigara 2.638.241,10

2.4.3 Estação Pituba 9.522.941,05

2.5 Serviços Complementares

2.5.1 Urbanização, paisagismo e ciclovias 808.924,42

2.5.2 Passarelas - construção e montagem 836.800,28

2.5.4 Passarela - demolição e remoção 24.017,56

2.5.5 Iluminação pública 2.099.570,64

2.5.6 Sinalização viária - horizontal e vertical 801.121,53

2.5.7 Remanejamento de interferências 5.757.473,91

45.037.541,43

DESCRIÇÃOITEM
Valor Máximo para 

Contratação  (R$)

TOTAL


